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PREFAŢĂ
Una dintre problemele strategice ale sistemului de sănătate la etapa actuală,
a cărei realizare asigură în mare măsură succesul în dezvoltarea Sănătăţii publice,
este pregătirea cadrelor medicale de conducere la nivel universitar şi postuniversi
tar în corespundere cu cerinţele internaţionale şi locale.
în acest context, ediţia a doua a manualului „Sănătate publică şi Management”
adresat studenţilor, rezidenţilor şi cadrelor de conducere din Sistemul sănătăţii con
stituie un atribut al vremii în care trăim şi o necesitate impusă de numeroasele
transformări survenite atât în viaţa social-economică, cât şi în starea de sănătate a
populaţiei şi în activitatea Sistemului de ocrotire a sănătăţii din republică. Premi
sele pentru reeditarea manualului sunt determinate: de implementarea în Sistemul
de sănătate din Republica Moldova a principiilor Asigurărilor Medicale Obligatorii
(a.2004); de reformele realizate în Sistemul de sănătate, de prevederile actelor le
gislative (Legea ocrotirii sănătăţii, a. 1995, Legea Asigurărilor obligatorii de asis
tenţă medicală, a. 1998), de concepţia şi strategiile de dezvoltare a Sistemului de
sănătate în condiţiile economice noi (a.1997) şi de alte documente şi modificări
esenţiale în viaţa socială şi economică a ţării, ce au influenţat starea de sănătate a
populaţiei şi asigurarea accesului la servicii medicale ca: propunerile Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii (OMS) şi Biroului regional pentru ţările Europene referitor la
noile principii puse la baza Politicilor de sănătate pentru sec. al XXI-lea, care s-au
manifestat prin noţiunea „Noua Sănătate Publică”.
Aceste schimbări, care elucidează tendinţele transformărilor social-economice ale ţării şi influenţa lor asupra modernizării sistemului serviciilor de sănătate,
au determinat necesitatea elaborării prezentului manual, orientat în primul rând
spre schimbarea mentalităţii persoanelor cu funcţii de decizie pentru activitate în
condiţiile noi, a medicilor, şi nu în ultimul rând, a educaţiei populaţiei pentru res
ponsabilitatea sănătăţii individuale. Manualul are ca scop asigurarea metodologi
că, informaţională, educaţională, managerială a activităţilor sistemului de sănătate,
adecvate cerinţelor pentru satisfacţia necesităţilor populaţiei în sănătate.
în elaborarea manualului ne-am bazat şi pe experienţa acumulată, şi pe re
zultatele investigaţiilor ştiinţifice efectuate de colectivul catedrei Sănătate Publică
şi Management „N. Testemiţanu” a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu” în decurs de peste 60 de ani. Au fost luate în considerare şi
rezultatele cercetărilor în domeniul Sănătăţii publice şi Managementului efectuate
în alte ţări, materialele OMS şi ale altor organisme internaţionale. Au fost efectuate
comparaţii cu conţinutul manualelor de Sănătate publică şi Management din aces
te ţări, ţinându-se cont, de asemenea, de experienţa de predare a disciplinei şi de
utilizare a metodelor contemporane de instruire. Aria tematică abordată de autori
include: biostatistica, sănătatea publică, organizarea ocrotirii sănătăţii şi asistenţei
medicale în republică; problemele de profilaxie primară, dispensarizare, expertiză
a vitalităţii, reabilitare, recuperare medico-socială şi profesională a bolnavilor; or
ganizarea educaţiei pentru sănătate: managementul sanitar şi altele.
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O
atenţie deosebită s-a acordat problemelor ocrotirii sănătăţii mamei şi copilu
lui, populaţiei rurale, vârstnice etc. în legătură cu noua orientare a Universităţii de
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu" spre pregătirea medicilor de familie,
în manual au fost plasate capitole vizând problemele sănătăţii şi patologiei familiei,
epidemiologia bolilor nontransmisibile, particularităţile modului sănătos de viaţă,
elemente de gerontologie etc.
Analiza structurii morbidităţii şi mortalităţii populaţiei a scos în evidenţă o
serie de patologii, care au o pondere relativ mare şi aduc prejudicii economice şi
materiale considerabile în societate, ca urmare a pierderii capacităţii de muncă şi
invalidizării bolnavilor. Este vorba de boli cardiovasculare, tumori maligne, trau
matisme şi alte patologii medico-sociale. Importanţa acestora se manifestă printrun nivel înalt de răspândire a lor şi de cauzare a invalidităţii şi mortalităţii,inclusiv
premature, ocupând sub acest aspect primele trei locuri după frecvenţă.
O
răspândire relativ înaltă au căpătat alcoolismul, tulburările mentale şi tuber
culoza. O altă problemă medico-socială actuală cu implicaţii demografice este mor
talitatea infantilă şi avortul, care duc la creşterea mortalităţii generale, la diminuarea
sporului natural al populaţiei şi la scăderea duratei medii a speranţei de viaţă.
Măsurile de ocrotire a sănătăţii nu întotdeauna pot compensa efectele negative
ale unui mod de viaţă iraţional. Iată de ce pentru scăderea nivelului patologiilor
enumerate şi ameliorarea stării de sănătate a populaţiei se impune luarea de către
stat, în primul rând, a unor măsuri cu caracter medico-social şi economic.
Aducem sincere mulţumiri şi profundă recunoştinţă coautorilor C. Eţco, Gh.
Ciobanu, I. Mereuţă, V. Procopişin, V. Safta, I. Bahnărel, V. Gherman, Anna
Grossu. Larisa Catrinici, L. Margine, D. Noroc, V. Pantea, N. Bologan care au
colaborat cu pasiune profesională, îmbunătăţind esenţial ediţia de faţă. Totodată
ţinem să mulţumim şi colegilor de specialitate V. Frunze, Raisa Puiu, N. Tafuni.
Maria Ţăruş. Gh. Ţurcan, P. Crudu, ş. a. care cu competenţă au contribuit la reuşita
lansare a acestui manual.
Exprimăm deasemenea apreciere şi gratitudine domnilor D. Enăchescu, C.
Vlădescu, P. Mureşanu. V. Rugină, colaboratori de prestigiu, reputaţi specialişti în
domeniu din România, care au oferit materiale concrete şi sugestii metodologice de
sobrietate academică în realizarea acestui manual.
Mulţumim anticipat colegilor din domeniu pentru sugestiile pe care vor binevoi
să le facă în viitor în vederea completării şi îmbunătăţirii conţinutului manualului.
Dumitru TINTIUC,
şef catedra Sănătate Publică
şi Management „Nicolae Testemiţanu”,
profesor universitar
Iulian GROSSU
şe f studii, catedra Sănătate Publică
şi Management „Nicolae Testemiţanu”,
conferenţiar universitar

SĂNĂTATEA PUBLICĂ
ŞI M AN AG EM EN TUL CA ŞTIINŢĂ ŞI O BIEC T DE STUDIU

A S P E C T E IS T O R IC E

Sănătatea Publică are o istorie îndelungată în ceea ce priveşte combaterea ma
ladiilor, în special a celor infecţioase, şi utilizarea metodelor medico-sanitare orga
nizate de combatere şi prevenire a lor. Istoricul Sănătăţii Publice a apărut odată cu
apariţia societăţii, care necesită influenţa asupra maladiilor prin metode de preven
ţie şi asigurare a asistenţei medicale şi include mai multe etape de dezvoltare:
> preistorică (cu 90-110 mii ani în urmă - apariţia Homo sapiens);
> antică (8-3 mii ani î. Chr., se caracterizează prin creşterea numărului de
populaţie, dezvoltarea agriculturii, comerţului şi apariţia societăţii urbane);
> medievală (sec. V-X V ) - boala era privită ca o pedeapsă pentru păcate;
apar primele centre de învăţământ medical, inclusiv Universităţi cu facultăţi medi
cale: Salermo (Italia) - sec. X; Padua - a. 1110; Paris - a. 1128; Bologna - a. 1158;
V ie n a -a . 1365; C o p en h ag a-a. 1478;
> renaşterii (a.a. 1500-1750) - se caracterizează prin dezvoltarea indus
triei şi a centrelor urbane, sănătatea publică devine un obiectiv guvernamental
primordial);
> luministă (a.a. 1750-1830) - se caracterizează prin impactul asupra sănă
tăţii a condiţiilor urbane (condiţiile de trai, nutriţia, condiţiile de muncă). în această
perioadă se dezvoltă impetuos demografia, statistica şi epidemiologia;
> reformei sociale (a.a. 1830-1875) - prioritar este rolul Statului în organi
zarea Sănătăţii Publice privind asigurarea unor facilităţi sanitare: asigurarea popu
laţiei cu apă potabilă, construcţia sistemelor de canalizare etc.;
> sfârşitul secolului X IX - secolul X X - în această perioadă sunt puse bazele
dezvoltării Sănătăţii Publice contemporane şi a managementului în sănătate.
Evoluţia Sănătăţii publice ne demonstrează că această disciplină a suferit
schimbări în denumire: igienă socială, organizare a ocrotirii sănătăţii, medicină so
cială, medicina comunităţii, Sănătate Publică. în acelaşi timp, termenul „Sănătate
Publică'’ are diverse semnificaţii - de la un sens restrâns până la unul larg (prof.
Milton I. Roemer - SUA).
In sens restrâns Sănătatea Publică se defineşte ca o „Totalitate de anumite
activităţi organizatorice preventive, care ţin în special de sănătatea mediului şi de
jugularea bolilor contagioase cu scop de protecţie a sănătăţii populaţiei”.
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în sensul larg al cuvântului Sănătatea Publică se defineşte ca o „Varietate de
activităţi organizatorice cu obiective diverse ce ţin nu numai de asigurarea tuturor
tipurilor de servicii medico-sanitare preventive şi terapeutice, dar şi de alte compo
nente importante pentru funcţionarea sistemului naţional de sănătate".
în concepţia 1. Winslow (SUA, 1920): „Sănătatea Publică este ştiinţa şi arta de
a preveni bolile, de a prelungi durata vieţii şi a promova sănătatea şi potenţialul fizic
şi mental prin eforturile societăţii orientate spre asigurarea unui mediu sănătos...”.
Conform specificării prof. Rene Duda (România), „Sănătatea Publică este
ştiinţa promovării şi ocrotirii sănătăţii, controlului, prevenirii şi combaterii bolilor
prin efortul conjugat al comunităţii” .
Asociaţia şcolilor de Sănătate Publică din Canada (2007) defineşte Sănătatea
Publică ca ştiinţă şi artă de a ocroti sănătatea populaţiei prin instruirea pentru sănă
tate, prin promovarea modului sănătos de viaţă, supravegherea şi prevenirea bolilor
şi leziunilor.
Un rol important în dezvoltarea Sănătăţii Publice Ia diferite etape l-au ju 
cat: lacob Felix şi Gheorghe Banu, D. Enăchescu (România); N.A. Semaşco şi
Z.P. Soloviov (Rusia); A. Grom aşevschi (Ukraina); Alfred Groţian (Germ ania),
Francesco Pocinoti (Italia) ş. a.
în Republica Moldova Sănătatea Publică cuprinde următoarele etape de dez
voltare:
Etapa 1. Crearea infrastructurii (reţelei), instituţiilor medicale în localită
ţile rurale şi urbane şi implementarea metodelor noi de studiere şi promovare
a sănătăţii (aa. 1945-1973). Un rol important în realizarea acestor direcţii l-au
jucat şefii de catedră Igienă Socială şi Organizare a Ocrotirii Sănătăţii profesorii
universitari M. Ghehtman, N. Testemiţanu şi V. Kant.
Etapa II. Elaborarea şi implementarea în practică a concepţiei „Lichidarea di
ferenţelor esenţiale dintre acordarea asistenţei medicale populaţiei urbane şi rura
le”, prevăzută pentru realizare până în a.2000 - prof. N. Testemiţanu.
Dezvoltarea asistenţei medicale specializate, modul de plasare a instituţiilor
sanitare şi determinarea capacităţilor lor au Ia bază elaborările ştiinţifice ale mare
lui savant Nicolae Testemiţanu şi ale discipolilor săi.
Prof. Nicolae Testemiţanu, din 1973, a condus catedra Medicină Socială şi
Organizare a Ocrotirii Sănătăţii, care a fost creată în 1945 de predecesorul său prof.
M. Ghehtman. Din 1986, catedra a fost condusă de doctorul habilitat, profesorul
universitar E. Popuşoi.
Sub îndrumarea acestor promotori ai medicinei sociale în Republica Moldova
au fost publicate peste 5 000 de lucrări ştiinţifice şi pregătită o pleiadă întreagă de
pedagogi şi lucrători ştiinţifici, dintre care 14 doctori habilitaţi şi peste 60 de doc
tori în medicină.
în 1971, sub conducerea profesorului N. Testemiţanu au fost iniţiate cercetări
ştiinţifice vizând perfecţionarea asistenţei medicale acordate populaţiei rurale. Re
zultatul final al acestor cercetări a fost fundamentarea teoretică a formelor optime
de organizare a asistenţei medicale în condiţii de policlinică (ambulatoriu), spitali
ceşti şi de urgenţă în localităţile rurale.
Implementarea formelor noi de organizare a asistenţei medicale specializate a
fost consemnată cu Premiul de Stat (1983).
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Etapa III. Realizarea reformelor în perioada de tranziţie de la sistemul Semaşco (dezvoltat în fosta Uniune Sovietică) la sistemul Bismark (implementarea
Asigurărilor Medicale Obligatorii) în anii 1991-2003.
Pentru realizarea reformei în sistemul de sănătate a fost elaborat un set de do
cumente legislative cu participarea catedrelor Sănătate Publică şi Management ale
USMF „Nicolae Testemiţanu" (şefi prof. I. Prisacari, E. Popuşoi, D. Tintiuc).
Etapa IV. Implementarea Asigurărilor Medicale Obligatorii (aa. 2001 - 2004).
în această perioadă au fost elaborate principiile, actele legislative şi normative pen
tru realizarea activităţilor instituţiilor medico-sanitare publice în condiţiile econo
mice noi. La aceste activităţi a contribuit substanţial catedra Sănătate Publică şi
Management „Nicolae Testemiţanu” (D. Tintiuc şi colaboratorii).
Condiţiile în care s-au desfăşurat şi se desfaşoară activităţile în Republica Mol
dova ce ţin de elaborarea şi implementarea măsurilor referitor la promovarea sănă
tăţii şi asigurarea accesului populaţiei la servicii medicale de calitate au determinat
şi conţinutul Sănătăţii Publice. Astfel, „Sănătatea Publică reprezintă un sistem de
măsuri de stat la nivel de grup şi individuale, orientate spre promovarea sănătăţii,
profilaxia şi prevenirea maladiilor, reducerea invalidităţii şi decesului prematur,
asigurarea accesului la serviciile calitative de sănătate şi medicale în baza efortului
conjugat al societăţii, optimizării proceselor de organizare, planificare şi gestionare
în sistemul de sănătate” (D. Tintiuc).
NOUA SĂNĂTATE PUBLICĂ:
SCOPUL, SARCINILE, PRINCIPIILE
Scopul Sănătăţii Publice constă în a reduce:
a) disconfortul;
b) boala;
c) incapacitatea (invaliditatea);
d) decesul prematur.
Scopurile în Sănătatea Publică au determinat sarcinile principale propuse de
Organizaţia Mondială a Sănătăţii:
• rezolvarea problemelor sănătăţii în aspect politic;
• asigurarea accesului populaţiei la servicii medicale calitative;
• asigurarea activităţilor ce ţin de securitatea sănătăţii;
• promovarea sănătăţii şi profilaxia maladiilor.
Aceste sarcini au fost puse la baza dezvoltării principiilor „Noua Sănătate
Publică” :
> realizarea principiilor Declaraţiei de la Alma-Ata;
> asigurarea motivaţională a Sănătăţii individuale;
> reorientarea scopurilor în sistemul de Sănătate, reieşind din condiţiile actuale;
> asigurarea accesului şi calităţii serviciilor medicale;
> asigurarea securităţii sănătăţii;
> monitoringul sănătăţii;
> gestionarea sistemului sănătăţii ca sistem economic.
7

Astfel, este necesar a menţiona că Noua Sănătate Publică este nu numai o
concepţie, dar şi o filozofie, care are tendinţe de a îmbogăţi şi crea ceva nou şi
de a include în linii generale: medicina preventivă, medicina socială, organizarea
serviciilor de sănătate, managementul sănătăţii.
Vorbind despre sănătatea omului, unii autori acordă o importanţă primordială
aspectelor biologic şi social: “Sănătatea omului este o unitate a calităţilor de ordin
biologic şi social determinate de influenţe biologice şi sociale atât native, cât şi
dobândite în timpul vieţii, iar boala - contravenţia acestei armonii, acestei unităţi”
(lu. Lisiţân, 1987).
Alţi autori definesc sănătatea drept o însuşire a organismului, care asigură păs
trarea echilibrului în concordanţă cu vârsta şi cerinţele sociale şi eliberarea de nesatisfacere, disconfort şi boli, ce contribuie la supravieţuirea speciei.
Specificarea mai detaliată a indicatorilor după care e apreciată sănătatea o vom
efectua când ne vom referi la sănătatea populaţiei.
Există definiţii în care sănătatea populaţiei e tratată ca proces, ca o măsură
a vitalităţii, ca o nouă calitate etc. Majoritatea savanţilor consideră însă că sănă
tatea populaţiei este o noţiune statistică ce se caracterizează printr-o totalitate de
indicatori demografici, indicatori ai dezvoltării fizice şi indicatori ai morbidităţii şi
invalidităţii.
Interdependenţa dintre factorii biologici şi cei sociali în activitatea vitală a
omului reprezintă problema fundamentală a medicinei contemporane. Această pro
blemă include patru grupe de particularităţi şi, în corespundere cu ele, aspecte ale
cunoştinţelor medicale:
1. particularităţi sociale cu repercusiuni asupra sănătăţii şi în special asupra
morbidităţii, schimbărilor proceselor demografice şi chiar a tipului de patologie în
diferitele condiţii sociale;
2. particularităţi generale comune tuturor vietăţilor, inclusiv omului, ce se
manifestă la nivel celular, ba chiar şi molecular-biologic;
3. particularităţi cu caracter biologic şi psihic (psihofiziologic) inerente nu
mai omului;
4. particularităţi ale naturii (clima, relieful, flora şi fauna, factorii cosmici etc.).
Particularităţile sociale pentru om, ca membru al societăţiijoacă un rol funda
mental în dezvoltarea lui.
Sănătatea populaţiei sau a grupurilor umane am putea s-o definim ca fiind o
sinteză a sănătăţii individuale apreciată într-o viziune sistemică globală, determi
nată de acţiunea complexă a factorilor sociali şi de ordin biologic, ai mediului
{figura 1), fiind estimată prin intermediul indicatorilor demografici, caracteristicii
dezvoltării fizice, morbidităţii şi invalidităţii, care depind de condiţiile vitale ale
colectivităţii umane (condiţiile de muncă şi de trai, odihna, alimentaţia, nivelul
de cultură şi de studii, dezvoltarea ocrotirii sănătăţii etc.).
Prin urmare, sănătatea populaţiei este o noţiune complexă, sintetică, care poate
fi evaluată după următoarele criterii:
1. Indicii medico-demografici:
a) Indicii mişcării naturale a populaţiei: mortalitatea generală şi după vâr
ste; longevitatea; natalitatea, fertilitatea; sporul natural al populaţiei;
sporul absolut al populaţiei.
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b) Indicii mişcării mecanice a populaţiei: migraţia populaţiei (imigraţia,
emigraţia etc.).
2. Indicii morbidităţii şi răspândirii bolilor (incidenţa, prevalenţa).
3. Indicii invalidităţii şi invalidizării.
4. Indicii dezvoltării fizice a populaţiei.
Mai sus am arătat că sănătatea omului depinde de echilibrul organismului cu
mediul, de capacitatea de adaptare a omului la schimbările permanente ale mediu
lui. în caz contrar apare boala.
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Figura 1. M odelul epidem iologie al factorilor ее determ ină starea de sănătate

Boala este o stare critică caracterizată prin apariţia unui dezechilibru, care tul
bură unitatea părţilor în organism şi a organismului cu mediul, determinând limi
tarea, uneori până la dispariţie, a libertăţii de mişcare şi a capacităţii de muncă.
“Boala este viaţa în condiţiile dereglate ale existenţei ei” (Rudolf Wirchow).
Analiza aprofundată a fenomenului de boală, manifestat la om, ne arată că
omul nu este în toate împrejurările în contact numai cu ambianţa naturală în care a
crescut şi s-a dezvoltat. Datorită progresului societăţii umane, care s-a manifestat
mai intens în ultimul secol, ambianţa artificială creată de societate (civilizaţie) s-a
interpus între om şi mediul său natural de viaţă.
Relaţiile precedente om - natură s-au transformat în relaţii mai complexe: om
- societate - natură. Medicina cunoaşte transformări considerabile în ceea ce pri
veşte conţinutul şi orientarea ei. Conţinutul acesteia s-a extins, iar orientarea ei ca
pătă o tendinţă tot mai largă spre medicina preventivă, cu un bogat conţinut social.
Practica medievală evoluează treptat spre ..medicina colectivităţii”.
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în asemenea condiţii activitatea medicală este nevoită să recurgă la metodele
sociologiei în studiul corelaţiilor de boală - sănătate, care nu mai au un context
simplu monofactorial, biologic, ci unul plurifactorial, social. Numeroase dovezi fur
nizate de practica medicală de toate zilele au format cu timpul opinia că între starea
de sănătate a oamenilor şi condiţiile social-economice există o strânsă legătură.
Explicarea ştiinţifică a acestei legături a înlesnit descoperirea „etiologiei sociale" a
numeroaselor boli de care suferă omul.
Când vorbim de influenţa factorilor sociali asupra sănătăţii, o importanţă deo
sebită capătă activitatea oamenilor orientată spre a-şi ocroti şi îmbunătăţi propria lor
sănătate, activitate ce are ca scop sanarea modului propriu de viaţă, dezrădăcinarea
comportamentului antiigienic şi a deprinderilor nocive.
Modul sănătos de viaţă, şi în primul rând efectuarea profilaxiei primare, in
clude eforturi comune ale organizaţiilor statale şi sociale, instituţiilor medicale şi,
desigur, ale populaţiei.
Formarea modului sănătos de viaţă şi dezvoltarea largă a profilaxiei în per
spectivă va cauza schimbări radicale în domeniul medicinei, care. în general, în
prezent, este medicina omului bolnav, adică ştiinţa şi practica patologiei. Fără a slă
bi atenţia ce trebuie să fie acordată bolnavilor, tot mai insistent se resimte influenţa
unei noi tendinţe de a schimba medicina patologiei în medicina sanalogiei - ştiinţă
şi activitate practică al cărei scop este promovarea sănătăţii celor sănătoşi.
Istoriografii medicinei consideră unanim că marele Flipocrate din Kos (460337 î. Chr.) a fost primul care a intuit legătura dintre unii factori ai mediului social
(regimul alimentar, condiţiile de viaţă, deprinderile şi obiceiurile etc.) şi apariţia
bolilor.
Noua direcţie a medicinei şi practicii medicale spre prevenirea bolilor a contri
buit în mare măsură la dezvoltarea sănătăţii publice, impunând necesitatea cunoaş
terii şi folosirii ei largi în practica ocrotirii sănătăţii.
MEDICINA SOCIALĂ:
SARCINILE ŞI METODELE DE INVESTIGAŢIE
Medicina socială este o ramură a medicinei, care se ocupă cu studiul stării de
sănătate a populaţiei în corelaţie cu factorii sociali, ce o influenţează (diagnosticul
stării de sănătate a populaţiei şi factorii etiologici).
Sarcinile medicinei sociale:
1. Promovarea sănătăţii, care prevede ca oamenii să fie tot mai sănătoşi, apţi
de a participa la viaţa socială (se realizează prin dezvoltarea măsurilor sanogenetice).
2. Ocrotirea sănătăţii prin menţinerea sănătăţii şi prevenirea bolii.
3. Combaterea bolilor şi a consecinţelor lor.
4. Redobândirea sănătăţii, în realizarea căreia contribuţia medicilor, a servici
ilor sociale şi sanitare este substanţială.
Medicina socială ca disciplină ştiinţifică şi de studiu dispune de anumite
metode proprii de investigaţie: 1) statistică; 2) sociologică; 3) social-psihologică;
4) experimentală; 5) economică; 6) istorică etc.
Metoda statistică, ca metodă de bază a ştiinţelor sociale, este pe larg aplica
tă în medicina socială şi organizarea ocrotirii sănătăţii. Ea permite cunoaşterea în
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structură şi dinamică a sănătăţii unei populaţii şi stabilirea eficacităţii activităţii
organelor şi instituţiilor sanitare. La statistică se recurge în cercetările ştiinţifice din
domeniile igienei, fiziologiei, biochimiei, medicinei clinice etc. Cu ajutorul acestei
metode se determină distribuţia caracteristicilor, diversitatea, reprezentativitatea şi
interdependenţa (corelaţia) dintre grupuri.
Metoda sociologică. Sociologia, ca ştiinţă despre legităţile dezvoltării şi func
ţionării societăţii, posedă o serie de procedee de investigaţie specifice. Pentru me
dicina socială un interes deosebit prezintă cercetările legate de prognozare, veri
ficarea ipotezelor, metodologia studierii documentelor, anchetării, intervievării,
observării, precum şi de analiză structurală a grupurilor sociale mici.
Metoda social-psihologică. Psihologia socială a apărut la hotarul a două do
menii: sociologie şi psihologie. Asemenea psihologiei generale, ea studiază proce
sele realităţii obiective care se reflectă în fenomenele psihice. Psihologia socială
studiază de asemenea starea psihică şi particularităţile personalităţii omului în le
gătură cu apartenenţa sa la anumite grupuri sociale. Psihologia socială, studiind
interacţirnea indivizilor în sistemele sociale de activitate în comun, caută să releve
mecanismele de care depinde eficacitatea activităţii de muncă a colectivităţii (gru
pului social) date, precum şi sănătatea psihică şi nivelul capacităţilor intelectuale
ale membrilor societăţii.
Pe baza metodelor social-psihologic. a. în ultimul timp, a apărut o nouă ramură
a psihologiei sociale - psihologia medicală „care studiază personalitatea omului şi
interrelaţiile psihologice medic - bolnav” (Rene Duda).
Această nouă ştiinţă, fără îndoială, va aduce o contribuţie preţioasă şi în studi
erea multor probleme de medicină socială.
Metoda experimentală. Include metode noi, mai eficace de cercetare, elabo
rarea modelelor de asistenţă medicală, aplicarea experienţei înaintate, controlul
noilor proiecte, ipoteze, crearea bazelor experimentale, centrelor medicale etc. Un
exemplu de aplicare cu succes a acestei metode sunt rezultatele căpătate de prof.
V. Kant (1967) cu privire la dislocarea spitalelor, capacitatea lor relativă, numărul
populaţiei deservite; soluţiile propuse de prof. N. Testemiţanu (1971) privind dis
tribuţia spitalelor de profil larg în raioanele republicii, soluţiile prof. V. Procopişin
referitoare la amplasarea farmaciilor în localităţile rurale ş.a.
Metoda istorică raportată la medicina socială permite aprecierea nivelului să
nătăţii populaţiei sau a unor colectivităţi aparte în decursul unei perioade istorice
sau alteia.
Metoda economică studiază interdependenţa dintre economie şi ocrotirea să
nătăţii, modul în care investiţiile în ocrotirea sănătăţii se recuperează în economia
societăţii. Folosirea raţională a bazei tehnico-materiale a ocrotirii sănătăţii (spitale,
policlinici, dispensare, centre sanitaro-antiepidemice, instituţii de cercetări ştiinţi
fice etc.) şi finanţarea lor corespunzătoare constituie obiectivul unui studiu perma
nent în domeniul planificării şi finanţării.
Scopul elaborărilor şi măsurilor trasate este de a preveni prejudiciile economice
determinate de înrăutăţirea sănătăţii oamenilor. Investigaţiile vizând morbiditatea
şi invaliditatea membrilor unor colectivităţi au avut drept rezultat stabilirea indica
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torilor economici ce depind de ocrotirea sănătăţii şi de calcularea prejudiciilor eco
nomice legate de incapacitatea temporară ori permanentă de muncă a oamenilor.
Un aspect important este faptul că asistenţa medicală trebuie să fie acordată la
un nivel înalt şi, totodată, în modul cel mai econom, Această problemă este obiectul
de studiu al unei discipline aparte - economia ocrotirii sănătăţii.
PRINCIPIILE DE BAZĂ
ALE OCROTIRII SĂNĂTĂŢII ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Asigurarea sănătăţii populaţiei constituie unul din obiectivele principale, pen
tru a cărui realizare se întreprind măsuri complexe - economice, sociale, culturale
şi sanitare - integrate în planul unic de dezvoltare economico-socială.
La baza organizării sănătăţii stau următoarele principii:
1. Caracterul de stat planificat şi unitar al ocrotirii sănătăţii.
2. Accesibilitatea, teritorializarea asistenţei medicale.
3. Aplicarea profilaxiei în promovarea, apărarea şi refacerea sănătăţii şi capa
cităţii de muncă.
4. Participarea populaţiei la ocrotirea sănătăţii.
5. Argumentarea măsurilor de ocrotire a sănătăţii pe baze ştiinţifice.
1. Caracterul de stat, planificat ş i unitar îns îamnă preluarea de către stat a
înfăptuirii ocrotirii sănătăţii la nivelul î tregii pcpulaţii, realizarea acestei sarcini
prin integrarea planurilor şi programelor ranitare în programele de dezvoltare eco
nomico-socială şi prin conducerea unitai i de către stat a întregului complex de
măsuri de ocrotire a sănătăţii şi de asistenţă medicală populaţiei.
Caracterul de stat se manifestă prin următoarele măsuri ale statului:
- dezvoltarea numărului şi capacităţilor unităţilor sanitare şi a numărului de
cadre medico-sanitare în corespundere cu nevoile de sănătate;
- funcţionarea tuturor instituţiilor medico-sanitare, dotarea lor şi retribuţia
personalului din aceste unităţi;
- gratuitatea asistenţei medicale şi asigurarea cu medicamente a populaţi
ei, desfăşurarea acţiunilor de prevenire a îmbolnăvirilor şi de refacere a
sănătăţii.
Caracterul planificat al ocrotirii sănătăţii populaţiei, componentă a acestui
principiu, se realizează prin includerea planului şi programului sanitar în planurile
şi programele de dezvoltare social-economică.
Caracterul unitar al ocrotirii sănătăţii se realizează prin concepţiile, obiectivele
şi metodele unitare de lucru ce asigură unitatea conducerii de către stat a întregului
sistem de ocrotire a sănătăţii populaţiei.
2. Accesibilitatea şi teritorializarea asistenţei medicale realizează garantarea
de către stat a dreptului la ocrotirea sănătăţii şi asigurarea accesului tuturor cetăţe
nilor la asistenţă medicală.
a)
Accesibilitatea la îngrijiri medicale complete se realizează prin gratuitatea
asistenţei medicale, prin creşterea numărului şi capacităţii instituţiilor şi a număru
lui de cadre medicale, prin apropierea asistenţei medicale de domiciliul şi de locul
de muncă al populaţiei şi prin dezvoltarea formelor active de asistenţă medicală.
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b) Teritorializarea asistenţei medicale (principiul de circumscripţie) constă în
atribuirea unui teritoriu de activitate fiecărei unităţi medico-sanitare unde acestea
îşi exercită obligaţiunile.
3. Aplicarea profilaxiei în ocrotirea sănătăţii şi în asistenţa medicală a po
pulaţiei se bazează pe înţelegerea ştiinţifică a interdependenţei dintre organism şi
mediu, pe recunoaşterea rolului condiţiilor sociale în păstrarea sănătăţii şi preve
nirea bolilor.
Concepţia profilactică stă la baza realizării principiului de dispensarizare a
populaţiei.
Conţinutul noţiunii de profilaxie are mai multe aspecte.
a) Profilaxia primară se referă la crearea condiţiilor sănătoase de viaţă şi de
muncă, cu scopul de a neutraliza şi a elimina factorii nocivi, de a exclude
contactul lor cu organismul omului şi, în aşa fel, a preveni apariţia bolilor.
b) Profilaxia secundară care se rezumă la depistarea precoce a bolilor şi trata
mentul lor calitativ.
c) Profilaxia terţiară include măsurile de recuperare, reabilitare a funcţiilor
pierdute.
Asistenţa medicală cu caracter profilactic se acordă gratuit întregii populaţii.
Multe categorii de bolnavi beneficiază de asistenţa medicală în spitale şi ambulato
rii, de asigurarea cu medicamente în mod gratuit.
4. Participarea populaţiei la ocrotirea Sănătăţii publice. Fiecare cetăţean al
oricărui stat, deci şi al republicii noastre, este direct interesat să participe în măsură
tot mai mare şi în modul cel mai activ la organizarea ocrotirii sănătăţii şi la apli
carea în practică a măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor.
Formele principale prin care se manifestă această participare sunt:
- comisiile permanente de sănătate, alcătuite din deputaţi; având cele mai di
verse formaţii, principală lor îndatorire este mobilizarea şi atragerea maselor popu
lare largi pentru a-şi da contribuţia la soluţionarea sarcinilor ce le revin în interesul
protecţiei propriei lor sănătăţi;
- comisiile de asigurări sociale din cadrul sindicatelor, ce se ocupă cu rezol
varea, la locul de muncă, a numeroaselor probleme de asigurări sociale, de protecţie
a muncii etc. şi cu mobilizarea muncitorilor la acţiunile de control sanitar obştesc.
Sindicatele au sarcina de a contribui la ridicarea nivelului de cultură sanita
ră, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de trai ale membrilor săi, participă activ
la micşorarea morbidităţii şi a traumatismului, la realizarea măsurilor de sanare a
muncitorilor şi funcţionarilor şi la educarea lor sanitară;
- Comisiile de femei (Liga femeilor) au în sfera lor de preocupări ocrotirea
mamei şi a copilului. Comisiile de femei împreună cu instituţiile administrative,
culturale participă în crearea condiţiilor optime de dezvoltare a copiilor şi de edu
care a lor atât în familie, cât şi în afara ei, în şcoli şi în instituţii preşcolare;
- Crucea Roşie de asemenea sprijină activitatea de ocrotire a sănătăţii prin
mobilizarea membrilor săi în toate acţiunile profilactice de masă.
Din rândul activiştilor Crucii Roşii care au fost special pregătiţi se creează
posturi şi echipe sanitare, inspectori sanitari, echipe sanitar-antiepidemice etc.
13

Un rol aparte în munca de educare sanitară a populaţiei îi revine Centrului
pentru Sănătate.
Factorul esenţial îl reprezintă cooperarea activă, conştientă a oamenilor la re
alizarea măsurilor de profilaxie şi educaţie sanitară adecvată capabile să asigure în
rândul maselor largi ale populaţiei însuşirea unei culturi sanitare la nivelul cuvenit.
5. Argumentarea măsurilor de ocrotire a sănătăţii pe baze ştiinţifice. Ocro
tirea sănătăţii în Republica Moldova se bazează, ca şi în toate ţările civilizate, pe
cele mai noi achiziţii ale ştiinţei medicale. Ştiinţa medicală este un factor hotărâtor
al progresului. Instituţiile de cercetări ştiinţifice cu profil medical au drept sarcină
primordială rezolvarea problemelor stringente ale Sănătăţii publice. în acest scop
în toate subdiviziunile Universităţii de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemi
ţanu" sunt promovate metodele modeme de cercetări ştiinţifice. Sunt încurajate
şi susţinute material în special cercetările ştiinţifice epidemiologice, ecologice şi
medico-sociale. în ultimul timp aici se aplică pe scară din ce în ce mai largă evalu
area ştiinţifică a eficienţei activităţii desfăşurate.
6. Diversitatea form elor de organizare şi finanţare a serviciilor medicale (de
stat, contra plată, asigurări medicale obligatorii şi facultative). Prima instituţie de
învăţământ în domeniul Sănătăţii publice din lume a fost creată în 1919 în cadrul
Universităţii John Hopkins Baltemore din iniţiativa şi sub conducerea lui William
Henry Welch. Ea se numea Şcoala de Sănătate Publică.
Însemnătatea studierii Sănătăţii publice ulterior a fost recunoscută în Germa
nia, iar mai apoi şi în alte state.

PARTEA I

BIOSTATISTICA
Şl METODELE DE STUDIU ALE SĂNĂTĂŢII PUBLICE

CA P ITO LU L 1
B A Z E L E T E O R E T IC E ŞI M E T O D O L O G IC E
A L E B IO S T A T IS T IC II

1 .1 . S C U R T IS T O R I C

Statistica a apărut din nevoia reală de a cunoaşte în expresie numerică o se
rie de activităţi, fenomene şi procese social-economice. începuturile statisticii se
întind până în antichitate sub forma unor evidenţe necesare statului. Termenul de
statistică derivă din cuvântul latin „status”, ceea ce înseamnă în traducere poziţie,
stare, situaţie şi din cuvântul italian „statista” cu semnificaţie de om de stat.
Apariţia proprietăţii private asupra mijloacelor de producţie şi a formaţiunilor
statale sclavagiste a impus ţinerea unor evidente, a numărului populaţiei şi a acti
vităţilor productive. Evidenţierea lor, Ia început ca înregistrări izolate (de unde şi
denumirea de statistică practică,), datează din cele mai vechi timpuri ale dezvoltării
societăţii omeneşti. Astfel, primul recensământ a fost efectuat în anul 2300 î. Chr. la
chinezi. Recensămintele efectuate de romani (Servius Tullius) (din 5 în 5 ani, apoi
din 10 în 10 ani) erau cunoscute sub denumirea de „cens” (numărătoare). în Dacia
evidenţele populaţiei se numeau „tabularium”.
în societatea feudală statistica nu a putut lua o dezvoltare mai importantă, ca în
general toate celelalte ştiinţe, din cauza stării de fărâmiţare teritorială şi se reducea
mai mult la inventarierea bunurilor şi mai ales a pământurilor feudale, bisericeşti.
De asemenea, apar date statistice despre numărul decedaţilor în timpul epidemiilor,
îndeosebi a epidemiilor de ciumă. Cu toate acestea în secolele XVI-XV11 au fost
elaborate un mare număr de lucrări, în care se descria detailat situaţia social-economică folosind datele statistice. Apare „statistica descriptivă”. Dintre numeroa
sele lucrări, putem evidenţia strălucita monografie de talie europeană a lui Dimitrie
Cantemir „Descriptio Moldaviae” (1716). Tot atunci, la romani, apar pentru prima
dată registrele pentru născuţi, decedaţi, căsătoriţi, care se păstrau în temple.
15

Dezvoltarea modului de producţie capitalist a condus la apariţia unor noi con
cepte şi metode statistice de investigaţie. Englezul William Petty, prin lucrarea sa
„Aritmetica politică", contribuie substanţial la afirmarea statisticii ca ştiinţă.
începând cu a 11-a jumătate a sec. XVIII rolul metodelor statistico-matematice
în investigarea şi interpretarea rezultatelor fenomenelor şi proceselor se amplifi
că odată cu apariţia „calculului probabilităţilor”. Merită să amintim numele lui
P.S. Laplace, care elaborează teoria probabilităţii, K.F. Gauss, care defineşte „Le
gea normală de repartiţie", P.L. Cebâşev. care a formulat „Legea numerelor mari’“,
dezvoltată ulterior de A.N. Colmogorov, S.D. Poisson, care defineşte „Legea nume
relor mici”, „Legea dc repartiţie a evenimentelor rare” etc.
Paralel cu statistica generală se dezvoltă şi statistica medicală. începuturile
au fost determinate de nevoia obţinerii celor mai simple informaţii cantitative,
formulate de regulă sub forma „câţi bolnavi?”, „câţi decedaţi?”, „câte celule sau
microbi?” etc. Ulterior apar o serie de lucrări privind procesele demografice, pre
cum şi morbiditatea, mortalitatea şi cauzele acestora. Se organizează sistemul de
evidenţă medicală, precum şi declararea şi raportarea obligatorie a bolilor transmi
sibile. Spre sfarşituî sec. XIX apare statistica sanitară a zemstvelor.
Biostatistica, în şcoala medicală a Republicii Moldova, a apărut şi s-a dezvoltat
în cadrul Medicinei sociale, deoarece fără ea sunt de neconceput aprecierea stării
de sănătate a populaţiei, măsurarea corelaţiei dintre factorii de risc şi boală, evalua
rea impactului unor factori de protecţie asupra sănătăţii colectivităţii, fundamenta
rea cât mai obiectivă a unor programe de intervenţie etc. Integrarea Biostatisticii în
Medicina socială se explică şi prin faptul că legile şi procedeele ei sunt aplicabile
deopotrivă în demografie şi epidemiologie, domenii inseparabile legate de teoria
şi practica Sănătăţii publice. Totodată, biostatistica, alături de alte discipline de
bază, este necesară înainte de toate pentru aportul său la formarea generală a medi
cului, deoarece îl învaţă să judece în termeni probabili, să înţeleagă şi să măsoare
riscurile deciziilor sale în condiţii de incertitudine, să verifice ipoteze cauzale sau
prognostice, să compare rezultatele unor observări sistematice şi să afirme pentru
un anumit grad de siguranţă dacă diferenţele rezultate din observări şi măsurători
se pot datora numai şansei. în felul acesta biostatistica devine un instrument al cer
cetării biomedicale, clinice şi medico-sociale, dar şi al aplicării gândirii ştiinţifice
în practica medicală.
Deci, dezvoltarea continuă a vieţii social-economice a făcui ca statistica şi bio
statistica să capete, atât în plan naţional, cât şi internaţional, un cadru instituţional.
începând cu sfârşitul sec. XVIII apar birouri oficiale de statistică şi în particu
lar de statistică sanitară.
în finalul acestui scurt istoric am putea afirma, că rădăcinile statisticii moderne
sunt: statistica practică; statistica descriptivă; aritmetica politică; calculul probabi
lităţilor ş. a.
1.2. NOŢIUNI GENERALE
Biostatistica este o ramură a statisticii generale specializată în studiul feno
menelor biologice şi medicale. Ea se ocupă de culegerea, centralizarea şi gruparea
datelor, de prelucrarea lor şi de determinarea unor indicatori pentru descrierea fe
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nomenelor biomedicale studiate, pe baza evidenţierii unor legităţi sau variabilităţi
statistice.
Biostatistica este ştiinţa, care are ca obiect cunoaşterea în structură şi dinamică
a sănătăţii unei populaţii, în corelaţie cu factorii social-economici, culturali, sanitaro-igienici şi medico-biologici determinanţi, având ca scop detectarea tendinţelor
acestei stări, în condiţiile activităţii reţelei sanitare, a cărei eficienţă şi eficacitate
este chemată s-o evalueze.
Nici o ştiinţă nu are ca obiect principal şi ca posibilitate metodologică de stu
diu diversele aspecte ale sănătăţii, noţiune definită vag, dar atât de cuprinzător de
către OMS ca: "Bunăstare fizică, psihică şi socială”.
Este necesar de a evidenţia şi constituirea biostatisticii ca ştiinţă, deoarece ea
îşi are obiectul său propriu de studiu şi metoda sa proprie, parţial comună cu meto
dele altor ştiinţe, dar aplicată necesităţilor de cunoaştere logică a fenomenelor din
domeniul sănătăţii.
Un specific al biostatisticii este, că ea se ocupă de studiul fenomenelor în di
namică, identificând tendinţele fenomenelor, acestea fiind unul din scopurile prin
cipale ale statisticii sanitare.
Obiectul de studiu al biostatisticii îl constituie fenomenele şi procesele, care
reprezintă următoarele particularităţi:
Studiul stării
de sănătate
a populaţiei.
Indicii de morbidi
tate.

C unoaşterea
con d iţiilor
de m ediu.

C unoaşterea
resurselor
sanitare.
Instituţii medicale.

Aer.
Apă.

Indicii demografici.
Alimentaţie.
Dezvoltarea
somatometrică
şi studiul constan
telor biometrice.
A spectele de inva
liditate
şi handicap.

Personalul
medical.

Asistenţa
Medicală
Primară.
Asistenţa
Medicală
Spitalizată.

Habitat.
Proces de muncă
şi învăţământ.

C unoaşterea
activităţilor
m edico-sanitare.

Bugetul
pentru sănătate.

Radiaţii ionizante
şi alte noxe.

Asistenţa Medica
mentoasă.
Asistenţa medicosocială.

Sănătatea mintală.
F ig u ra 2. O biectul de studiu al biostatisticii. C om p artim en tele de studiu

-

se produc într-un număr mare de cazuri;
variază de la un caz la altul;
sunt forme individuale de manifestare concretă în timp. în spaţiu şi sub
raport organizatoric.
Astfel, rezultă că obiectul de studiu al statisticii îl constituie fenomenele de
masă, care au caracter variabil ca formă de manifestare în timp, în spaţiu şi sub
raport organizatoric. Schematic, obiectul de studiu al statisticii sanitare poate fi
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divizat în 4 compartimente mari (figura 2). Toate aceste aspecte trebuie studiate
în structură şi dinamică, stabilindu-se previzional atât tendinţa fenomenelor, cât şi
necesarul de asistenţă medicală şi resurse.
1.3. METODE DE CERCETARE
Metodele de cercetare aplicate în statistica sanitară nu diferă cu mult de cele
folosite în alte domenii, unele dintre ele au fost chiar împrumutate de la acestea
(cele matematice, economice). Utilizarea acestor metode se face ţinând cont de
specificul lor. De exemplu, statistica sanitară în cadrul studiului Sănătăţii publice
are ca scop nu numai depistarea fenomenelor, dar şi a dinamicii lor, evidenţierea
tendinţelor acestor fenomene, corelaţiei lor cu factorii ce le provoacă etc. Studierea
acestor particularităţi ale fenomenelor poate evolua prin intermediul următoarelor
metode:
1.
Metoda observaţiei - constă în monitorizarea desfăşurării unor fenomene,
pentru a le putea analiza în dinamică, sau prin compararea lor, ca apoi să se realize
ze sinteza caracteristicilor lor esenţiale. Cercetările efectuate prin această metodă
în studiul Sănătăţii publice sau al unor cazuri clinice se realizează pe diferite căi:
a) statistică - când se acumulează informaţia despre schimbările fenomenului
studiat sau activitatea organelor, instituţiilor sanitare şi altor servicii pentru sănătate
sub formă de valori numerice.
b) aprecierea prin expertiză - prezintă un supliment la calea statistică, când
fenomenul general e studiat pe fiecare aspect al lui în particular prin intermediul
experţilor. De exemplu, dacă ne interesează morbiditatea spitalizată, atunci fiecare
caz de boală tratat în staţionar fie că va fi paralel studiat în decursul spitalizării, fie
că va fi studiat după externare în baza documentaţiei medicale. Experţii se pronunţă
cu privire la termenul spitalizării bolnavului, dată fiind starea lui, apreciază calitatea
investigaţiilor, corectitudinea diagnosticului şi tratamentului prescris în fiecare caz
concret de patologie. Acelaşi lucru se poate efectua şi în cadrul serviciului de am
bulatoriu, de urgenţă etc. Datele generalizate servesc la calcularea unor coeficienţi
de corijare obţinuţi pe cale statistică. Expertiza este o metodă mai mult calitativă
de investigaţie, permiţând elaborarea măsurilor concrete de ajustare a fenomenului
studiat.
în funcţie de timpul când se efectuează observaţia, deosebim:
a) cercetarea curentă (continuă) - se utilizează atunci când variabilitatea fe
nomenului studiat se poate schimba destul de des, când aceste schimbări pot surve
ni zi de zi şi chiar oră de oră. Astfel de cercetări se efectuează, de regulă, în clinică,
mai ales în secţiile de reanimare sau în maternitate, în secţiile de boli infecţioase.
unde observarea trebuie să se facă de câteva ori pe zi sau peste un anumit interval
de timp;
b) cercetarea periodică (la anumite intervale de timp) - se utilizează atunci
când fenomenul studiat are o variabilitate mult mai mică în timp sau o apariţie şi
evoluţie periodică. De exemplu, se ştie că unele boli se acutizează în anumite peri
oade ale anului (boala ulceroasă, reumatismul) sau evoluează în condiţii atmosferi
ce specifice ale anului (gripa, virozele organelor respiratorii, unele boli infecţioase
etc.). Ca urmare, cercetarea poate fi efectuată numai pe parcursul acestor perioade
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de timp sau la sfârşitul lor. în alte cazuri se recurge lacercetări periodice o dată
la 5-10 ani. Astfel de cercetare se
impune în cazul unuivolum mare altotalităţii
(structura populaţiei după sex, vârstă, ocupaţie, locul de trai, starea civilă etc.);
с)
cercetare la un moment critic - atunci când se fixează data şi chiar ora de
înregistrare a fenomenului studiat (recensământul populaţiei, înregistrarea persona
lului medico-sanitar etc.).
După frecvenţa observaţiilor cercetările pot fi:
- de o singură dată;
- repetate sau cu revenire la aceeaşi totalitate.
2. Metoda epidemiologică sintetizează cele evidenţiate prin metoda obser
vaţiei şi prezintă un studiu corelativ al fenomenelor din cadrul Sănătăţii publice
cu factorii (cunoscuţi sau presupuşi) de risc. Această metodă, ca şi cea precedentă,
utilizează pe larg o serie de metode matematice pentru a găsi legitatea schimbărilor
variabile, dinamice, structurii fenomenelor studiate în legătură cu factorii ce le de
termină (valorile medii, dispersia, corelaţia, regresia etc.).
3. Metoda istorică este strâns legată cu primele două metode, fundamentând
studiul sanitar al Sănătăţii publice sau al activităţii serviciilor pentru sănătate în
cadrul dezvoltării istorice a societăţii. Aici mai frecvent se utilizează comparările
aceluiaşi fenomen raportat la diferitele categorii de populaţie (diferenţiate după
semne - sex, grupuri sociale, vârstă, ocupaţii etc.), teritorii (continente, ţări, regi
uni, localităţi) studiate acum şi în trecut.
4. Metoda economică precizează starea de sănătate publică, determinată de
prezenţa surselor băneşti, materiale, economice etc. Această metodă se foloseşte la
aprecierea eficacităţii activităţii serviciilor pentru sănătatea populaţiei (din punct
de vedere social şi economic) în cadrul medicinei de stat, prin asigurare, precum şi
celei private.
O
varietate a acestei metode este metoda economico-matematică. când se uti
lizează în combinaţie cu o serie de metode matematice ce ne permit să optimizăm
acţiunile sanitare ale reţelei sanitare legate de problemele de sănătate a populaţiei
cu analiza de sistem, de prognozare etc.
5. Metoda experimentală are ca scop elaborarea şi aprobarea noilor for
me şi metode de organizare a muncii, a asistenţei medicale, aplicarea în practică
a experienţei înaintate, verificarea reciprocă a diferitor proiecte, ipoteze, a noilor
metode de diagnosticare şi tratament etc. Specificul acestei metode constă în aceea
că cercetătorul singur îşi „creează” obiectul şi metoda de cercetare, reproducând
astfel fenomenele sau aspectele ce-l interesează în condiţii de laborator, iar mai
apoi analizând totul în detaliu conform scopului stabilit.
Orice experiment nu depinde numai de dorinţa şi năzuinţa savantului, ci con
stituie o problemă de ordin social. Soluţionarea lui va cere din partea acestuia îm
binarea mai multor metode de cercetare.
6. Metoda demografică permite obţinerea, analiza şi sinteza informaţiilor
privind evenimentele, fenomenele din sânul populaţiei, în structura şi dinamica lor.
7. Metoda sociologică utilizează anchetarea şi interviul. Ea permite de a stu
dia opinia populaţiei şi a medicilor faţă de calitatea, oportunitatea, reformarea etc.
serviciilor de sănătate.
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în genere, în orice studiu statistic cu scop de cunoaştere nu se foloseşte numai
o metodă izolată de cercetare. Pentru o investigare multilaterală a fenomenului şi
ţinând cont de scopul propus cercetătorul trebuie să decidă ce metode se impun şi
la ce etapă.
1.4. TOTALITATEA STATISTICĂ
Studiul oricărui fenomen privind starea sănătăţii populaţiei sau al altor noţiuni
cu folosirea metodelor statistice cere de la medic alegerea în cunoştinţă de cauză a
obiectului de studiu (adică a totalităţii statistice), unităţii de observare şi a semnelor
ei caracteristice.
Totalitatea statistică reprezintă un număr mare de elemente (unităţi de observa
ţie) relativ omogene, luate împreună în anumite hotare de spaţiu şi timp. Această
totalitate poate servi drept eşantion.
Totalitatea statistică constă din unităţi de observaţie, grupate printr-o moda
litate specifică, dar nu în urma unei sume mecanice a acestor unităţi. Numărul de
unităţi de observaţie determină volumul totalităţii destinate studiului şi simbolic se
notează prin
în funcţie de scopul şi sarcinile studiului urmează să se delimiteze elementul
primar al totalităţii - unitatea de observaţie. De exemplu, în studiul morbidităţii în
populaţie, unitatea de observaţie va fi omul, în cel al mortalităţii - cazul de deces.
Fiecare unitate de observaţie are mai multe caracteristici (caractere) sau particula
rităţi. Pentru început se va stabili, care particularitate va fi luată în evidenţă şi care
nu. Această problemă se rezolvă în cadrul oricărui studiu în parte şi se aleg numai
caracteristicile tipice necesare pentru atingerea scopului şi elucidarea sarcinilor con
crete ale cercetării. Astfel de caracteristici, cum sunt sexul, vârsta, locul de trai,
durata maladiei, spitalizării, rezultatele investigaţiilor, tratamentul bolnavului şi al
tele ne permit să dăm o caracterizare multilaterală nu numai a unităţii de evidenţă,
dar şi a totalităţii în ansamblu. Fiecare caracteristică poate avea la rândul ei diverse
gradaţii (sexul - bărbat, femeie; vârsta - până la 15 ani, 16-20, 21-25, 26-30 ani
etc.; locul de trai - urban, rural; rezultatele investigaţiilor pot fi gradate după valo
rile lor numerice sau după nivelurile normei etc.). Intre caractere pot fi găsite relaţii
corelative mai mult sau mai puţin complexe şi care pot fi evidenţiate sau verificate
pe parcursul cercetării întregului fenomen (sănătatea publică, morbiditatea, mortali
tatea, natalitatea, dezvoltarea somatometrică, psihomotorie a copilului etc.).
După particularităţile sale de exprimare, fiecare caracteristică (figura 3) poate
fi: calitativă (atributivă, descriptivă), exprimată prin cuvinte, sau cantitativă (nu
merică), exprimată prin cifre. Caracteristici calitative sunt: sexul, etnia, profesia,

Figura 3. C lasificarea caracteristicilor unităţii de observaţie
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locul de trai, entitatea nosologică, rezultatul final al tratamentului, calitatea lui etc.
Caracteristicile cantitative includ: vârsta, indicii antropometrici, temperatura, dura
ta de tratament, spitalizării, rezultatele investigaţiilor etc. în acest caz fiecare carac
teristică numerică, la fiecare unitate de observaţie, va avea valoarea sa specifică, pe
care o vom numi variabilă sau variantă, notată simbolic prin „v”.
Pe parcursul studiului poate fi evidenţiată corelaţia unor caracteristici ale
fenomenului studiat, de care depinde într-o măsură mai mare sau mai mică valoarea
altor caracteristici. De exemplu, masa corpului va depinde de înălţime, iar ultima
este corelată de vârstă.
Caracteristicile, sub influenţa cărora se schimbă alte caracteristici, se numesc
factoriale, iar celelalte - rezultative. Caracteristici factoriale sunt: metodele de
profilaxie, diagnosticare, tratament, dozele medicamentelor, sexul, vârsta, profesia,
studiile, venitul etc., cele rezultative includ: diagnosticul, rezultatul tratamentului
(însănătoşire, ameliorare, fară schimbări, înrăutăţire, invaliditate, deces), rezultate
le analizelor (nivelul hemoglobinei, colesterolului etc.).
După ce şi-a clarificat scopul şi sarcinile studiului, cercetătorul trebuie să de
termine unitatea de evidenţă cu toate caracteristice sale (descriptive sau numerice;
factoriale sau rezultative) ce prezintă interes pentru cercetarea dată; toate aceste
noţiuni urmează să fie oglindite în programul de culegere a materialului informativ,
adică în registru! (chestionarul) respectiv.
Oricare ar fi obiectul de cercetări şi scopul urmărit, este necesară delimitarea
unităţii de observaţie ca mărime, volum, număr de fenomene, fiinţe sau lucruri
studiate. Delimitarea se face prin observarea unui fenomen demografic sau de mor
biditate, fie prin examinarea integrală a unei populaţii, fie doar parţială. Deci, con
form genului său, cunoaştem 2 tipuri de cercetare:
Cercetarea integrală - se subînţelege studiul întregului volum sau număr din
colectivitatea cercetată, adică întreaga ..populaţie” sau ..universul statistic” (se iau
toate unităţile de studiu existente la momentul dat). Cercetarea integrală este utili
zată în studiul unor fenomene cu apariţie rară, cu un număr mic de cazuri sau când
cunoaşterea este necesară pentru luarea măsurilor imediate (unele boli infecţioase
şi parazitare), sau pentru determinarea structurii populaţiei prin recensământ.
Cercetarea parţială se limitează la studiul unei părţi din „universul statistic”,
ales pe bază de selecţie, spre a putea fi reprezentativ pentru întreaga populaţie.
Totalitatea parţială trebuie: să deţină particularităţile caracteristice de bază de care
dispune cea integrală;să dispună de un volum satisfăcător, după numărul de obser
vări , ca să exprime cât mai precis calităţile totalităţii integrale.
1.5. ELEMENTE DE TEORIE A PROBABILITĂŢII
Teoria probabilităţilor este o teorie matematică ce se ocupă cu studiul feno
menelor întâmplătoare ce pot apărea în gruparea unui semn studiat pe baza unui
experiment probabilist aleator. Adică, atunci când rezultatele nu pot fi prevăzute cu
exactitate, dar pot avea o oarecare frecvenţă mai mult sau mai puţin legitimă. De
exemplu, adresarea fiecărui cetăţean la serviciul de urgenţă nu poate fi programată
de nimeni. însă în totalitatea lor integrală sau parţială aceste adresări pot fi reparti
zate cu o anumită legitate în fiece zi, pe ore. Studiind această legitate, putem face
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prognoze privind adresările din anumite zile şi ore. Iar acest lucru ne permite să
planificăm repartiţia mijloacelor serviciului pentru satisfacerea necesităţilor popu
laţiei.
Deci. probabilitate se numeşte măsura de posibilitate a apariţiei unor fenomene
întâmplătoare în condiţiile concrete date. Probabilitatea, de obicei, se înseamnă
prin litera “p”.
Probabilitatea de apariţie a unui fenomen poate fi estimată prin două procedee:
- clasic, sau abordare a priori - dacă fenomenul se produce în „h” posibilităţi
din „n” experimente, atunci probabilitatea acestui fenomen va fi „h/n”;
- frecvenţa empirică, sau abordare a posteriori - când experimentul se repetă
de mai multe ori - „n’\ iar fenomenul se produce cu o frecvenţă de acum fixată
„h” (precum în exemplul cu adresările la serviciul de urgenţă). Aici probabilitatea
apariţiei fenomenului va fi ..h/n”.
Conform definiţiei clasice a probabilităţii, adoptate de P.S. Laplace, probabili
tatea apariţiei în totalitatea parţială a unui fenomen ,.p” se determină prin raportul
fenomenelor deja apărute „m” la numărul tuturor cazurilor posibile „n” :
m
P = —

n
Drept contraprobabilitate a evenimentului determinăm alternativa - probabili
tatea lipsei fenomenului, însemnată prin litera „q”:
n -m
m
q = ------- = 1------= 1 - p
sau <7 = 1 - p ; p + q - 1
n

n

Din formulă reiese că suma probabilităţilor prezenţei fenomenului cu contraprobabilitatea lui este egală cu unitatea, iar în procente cu 100%.
Rezultatele de mai sus pot fi exprimate şi altfel: probabilitatea apariţiei feno
menului „p” se află în hotarele dintre 0 şi 1 sau 0 - 100,0%. Cu cât probabilitatea e
mai aproape de 1 sau 100,0%, cu atât prezenţa fenomenului în totalitate e mai reală,
şi viceversa. Această teorie argumentează legea cifrelor mari.
Legea cifrelor mari are două aplicaţii importante pentru determinarea totali
tăţilor selective:
1. Pe măsura majorării numărului de observaţii rezultatele cercetării obţinute
pe baza totalităţii selective tind să reproducă datele totalităţii integrale.
2. La atingerea unui anumit număr de observări în totalitatea selectivă rezulta
tele cercetării vor fi maximal apropiate de cele posibile pe baza totalităţii integrale.
Deci. la un număr suficient de mare de cazuri de observări se manifestă legi
tatea ce stă la baza totalităţii integrale şi care nu poate fi observată în cazul unui
număr mic de observaţii.
Pentru o înţelegere mai bună a teoriei probabilităţii şi regulilor legii cifrelor
mari descriem exemplul cu urna lui Galton, în care era introdus un număr egal de
bile negre şi albe (câte 500). deci, în proporţie de 1:1 sau 50% şi 50%. La întâm
plare se extrage câte o bilă, se înseamnă culoarea ei şi apoi ea este pusă înapoi în
urnă. Operaţia se repetă de 10, 20, 50 ori şi mai mult. La început proporţia bilelor
albe faţă de cele negre era 1:4 sau 20% şi 80%. La un număr mai mare de extrageri
(100 - 200 - 250) proporţia se apropie de cea reală: 0,5 / 0.5 sau 50% şi 50%. Din
acest moment oricât s-ar prelungi numărul de extrageri proporţia nu se va schimba.
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Deci, limita maximă corespunzătoare a totalităţii selective poate fi calculată cu o
oarecare probabilitate.
Să presupunem că ponderea fenomenului în totalitatea selectivă „P I” diferă de
cea din totalitatea integrală „P” cu o mărime ce exprimă eroarea reprezentativă „m”
şi se explică prin faptul că nu toate unităţile de observaţie au fost studiate. Compa
rând aceste ponderi, dintre care una e obţinută pe baza unei totalităţi selective de un
volum mai mare, vedem că valorile lor s-au apropiat. Deci, în caz de un eşantion de
volum mai mare probabilitatea de necoincidenţă a ponderilor e atât de mică încât
poate fi neglijată.
Statistic este demonstrat faptul că în caz de o totalitate selectivă mare (n >30)
cu probabilitatea de 95% ponderea fenomenului „P I” va fi diferită faţă de cea din
totalitatea integrală „P” cu „2m”; cu probabilitatea de 99.7% diferenţa „PI - P” nu
va depăşi ,,3m”. Cifrele 1, 2, 3 .......n, cu care se înmulţeşte valoarea erorii „m”,
poartă denumirea de coeficienţi de exactitate sau factori de probabilitate şi se în
seamnă prin simbolul „t". Cu majorarea coeficientului „t” creşte probabilitatea cu
care vom putea spune că diferenţa ponderilor căpătate din ambele totalităţi este
situată în intervalul: „A = tm”, unde „Д” reprezintă eroarea limită admisă pentru
studiul dat. Deci,
P = Pţ ± A
în cazul experimentului cu bilele s-a constatat legitatea că la un anumit număr
de extrageri „n” într-o totalitate selectivă „P I” se înregistrează raportul aproape de
cel real al bilelor albe şi negre din totalitatea generală „P” . Odată cu majorarea vo
lumului totalităţii selective, se poate influenţa asupra mărimii maxime a erorii, adu
când-o la valori minime. Eroarea dată începe a fi aproape aceeaşi de la un anumit
număr, suficient de mare, care este în dependenţă de numărul totalităţii generale.
Pentru a determina acest număr „n”, de la care indiferent cât vom majora nu
mărul de observări, rezultatele nu vor fi semnificativ diferite, trebuie să cunoaştem
cu ce exactitate este necesar de a primi rezultatele, adică eroarea limită admisă „A”
pentru studiul dat. Astfel, putem determina volumul eşantionului.
1.6. EŞANTIONAJUL
Prin eşantion sau „totalitate selectată” se subînţelege un număr „и” de elemen
te extrase pentru o cercetare parţială dintr-o populaţie care, dacă ar fi studiată, ar
reprezenta o cercetare integrală.
Eşantionajul prezintă două serii de avantaje. Astfel, datorită faptului că din
totalitatea unităţilor de observare nu sunt studiate decât o parte, efortul depus în
cercetare este mai redus. Există, adică, un plus de operativitate şi un cost mai mic.
A doua categorie de avantaje este generată de calitatea de reprezentativitate
a eşantionului. Deşi nu se înregistrează toată populaţia, datele care se obţin sunt
reprezentative pentru aceasta. în alţi termeni, rezultatele cercetării efectuate pe un
eşantion pot fi extrapolate la populaţia-ţintă, care este reprodusă - în mic - în struc
tura colectivităţii de selecţie.
însă datele eşantionului nu sunt întru totul certe: ele sunt valabile pentru po
pulaţia de origine, numai cu o probabilitate, care este totdeauna inferioară unităţii.
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De asemenea, eşantionul reproduce populaţia cu unele erori. Ele pot fi divizate în
două categorii:
1. datorate subiectivităţii în măsurarea valorilor semnelor caracteristice a in
formaţiilor celor investigaţi, a non-răspunsurilor şi a utilajului de investigaţie, aşaziselor erori de implementare şi măsurare;
2. apărute în procesul de extrapolare a rezultatelor eşantionului la întreaga
populaţie, numite erori de selecţie şi care pot fi mai grave decât cele de măsurare.
Deci, pentru a realiza avantajele eşantionajului, este necesară efectuarea unei
selecţii stricte, care ar îndeplini condiţiile cercetării şi o determinare corectă a vo
lumului cercetării.
1.6.1. TEORIA SELECŢIEI

Teoria selecţiei, bazată pe aceeaşi teorie a probabilităţilor, constă din studiul
relaţiilor existente între o populaţie şi eşantionul sau eşantioanele posibil de a fi
extrase din aceasta, scopul selecţiei fiind cunoaşterea întregii populaţii, întregi cu
minimum de efort.
Tipurile de selecţie sunt:
1. Selecţia aleatorie sau Randomizată simplă (la întâmplare) se efectuează
prin extrageri întâmplătoare din liste, în care sunt înregistrate toate cauzele indi
viduale fără nici o grupare sistemică prealabilă. Selecţia aleatorie poate fi simplă,
după exemplul de mai sus, dar poate fi şi stratificată, după o grupare prealabilă
şi extrăgând apoi la întâmplare cazurile, care trebuie cercetate din fiecare grupă,
proporţional cu volumul fiecărui grup.
2. Selecţia mecanică - Sistemică - o selecţie probabilistică în care elementele
dintr-o listă sunt selectate aplicând un pas fix (interval constant) după determinarea
unui punct de plecare random. Dacă proporţia subcolectivităţii studiate se stabileşte
la 5% sau 10% pe baza calculelor de probabilitate, se stabileşte pasul de numărare,
luându-se fiecare al 20-lea sau al 10-lea individ sau bolnav respectiv. Tot pe baza
selecţiei mecanice sunt alese, de exemplu, localităţile dispuse după modelul tablei
de şah.
Pasul de numărare se stabileşte împărţind numărul cazurilor care formează
populaţia de referinţă din care se extrage eşantionul la mărimea eşantionului.
Avantajul acestei selecţii este simplitatea cu care se poate alege eşantionul, dar
acest avantaj este uneori în detrimentul exactităţii rezultatelor cercetării, îndeosebi
când densitatea în localităţile supuse cercetării este diferită.
3. Selecţia tipică (stratificată) - selecţie proporţională cu mărimea populaţiei
- se utilizează frecvent în cercetări din domeniul sănătăţii, unde variabilitatea feno
menelor este mare, fiind necesară zonarea, gruparea pentru o mai bună organizare.
Teritoriul se împarte în zone, în care fenomenul respectiv are intensitate maximă,
minimă şi medie. Ulterior din fiecare zonă se extrage un număr proporţional cu
intensitatea fenomenului.
Dacă în cadrul selecţiei tipice este nevoie de a se face o nouă grupare, stratifi
care, pentru a obţine zone şi mai omogene, metoda ia denumirea de selecţie în mai
multe faze, sau cu mai multe trepte.
Avantajul acestei metode pentru cercetări este net superior, fiindcă oferă mai
mari şanse ca fenomenele studiate să fie uniform reprezentate, eşantionul obţinut
fiind reprezentativ pentru întreaga colectivitate.
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Selecţia tipică poate fi combinată, la rândul ei, cu selecţia aleatorie sau meca
nică în faza a doua sau a treia, obţinându-se astfel o selecţie mixtă sau combinată.
Este adevărat că. aşa cum spunea statisticianul rus Paievski, un eşantion mare
(50 000 unităţi de selecţie), extras „oricum” dintr-o populaţie este reprezentativ
pentru orice populaţie, totuşi, în special în fenomenele cu o mare variabilitate a ca
racteristicilor studiate, numai o selecţie combinată: tipică stratificată şi pe ultimele
sau ultima treaptă, aleatorie sau mecanică, poate garanta fiabilitatea rezultatelor şi
reprezentativitatea faţă de populaţia din care s-au extras eşantioanele.
4.
Selecţia în cuiburi (în serii) - cluster - o selecţie probabilistică, în care
fiecare unitate este de fapt o colecţie, o microzonă (un cuib de ,.n" elemente), ce ur
mează să fie cercetate integral. Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă această
metodă de selecţie drept una dintre cele mai reprezentative.
Tot pentru a satisface cerinţele teoriei probabilităţilor, trebuie să se calculeze
foarte corect dacă structura pe diferite caracteristici ale eşantionului (sex, vârstă,
ocupaţie, pe total, zone, medii etc.) este similară cu caracteristicile populaţiei, în
caz contrar trebuie să fie eliminate o parte din unităţile de selecţie (gospodării,
persoane etc.) pentru o standardizare a eşantionului după modelul populaţiei (deci
structurile procentuale pe sex, vârstă etc. ale eşantionului să fie similare cu cele ale
populaţiei de referinţă).
1.6.2. MĂRIMEA EŞANTIONULUI REPREZENTATIV

In subcapitolul precedent s-a vorbit despre căile de selecţie a eşantionului,
avantajul fiecărei metode în atingerea scopului final al studiului. O importanţă şi
mai mare are posibilitatea de a determina numărul de cazuri de observaţie al eşan
tionului, ceea ce permite să se precizeze nu numai limitele, dar şi să se asigure
reprezentativitatea totalităţii selective. Determinarea unui număr optim de cazuri
prezintă importanţă şi sub aspectul eliminării sau reducerii erorilor, permite de a
repartiza just necesităţile în cadre şi mijloace şi de a reduce termenele studiului.
Este necesar ca fenomenul studiat să fie cunoscut sub toate aspectele sale, în
profunzime, în acest sens fiind bine ca fenomenul să fie supus în prealabil unei
analize statistico-matematice. Dar, de cele mai multe ori, nu există o posibilitate
de a cunoaşte în profunzime fenomenul studiat. în aceste cazuri, stabilind o eroare
limită cu care să se lucreze ,d x ” şi o probabilitate admisă „P”, putem, conform
recomandărilor lui P. Mureşan, să stabilim eşantionul reprezentativ după formula:
n = ___ ___ p.!L _ . unde:
N A x 2 + t 2 pq
n - volumul eşantionului reprezentativ;
/-fa cto ru l de probabilitate, care poate fi egal cu 1,96 sau 3 pentru o probabilitate de 95%
ori 99% respectiv;
p şi q - probabilitatea şi contraprobabilitatea de apariţie (sau neapariţie) a fenomenului
cercetat.
în cazurile când nu avem date despre fenomenul cercetat, se constată că „n" este maxim
când produsul p q ” este maxim, or, ţinând seama de faptul că 0 < p < 1 ş\ q = 1 - p produsul
este maxim, atunci când p = q = 0,5;
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Д - eroarea limită admisă, valoarea maximă acceptată a căreia este de 5%, pentru care
„Дх” va fi egală cu 0,05;
N - volumul colectivităţii generale.

In literatura de specialitate putem găsi mai multe formule, în baza cărora se
apreciază mărimea eşantionului, toate luând în considerare factorul de probabili
tate şi eroarea admisă. De asemenea, pot fi utilizate tabele speciale, care au fost
elaborate şi permit de a stabili numărul cazurilor necesare de a fi investigate, adică
volumul eşantionului.
1.7. CALCULAREA INDICATORILOR STATISTICI
Datele statistice obţinute în cursul cercetării nu exprimă decât însuşiri selecti
ve, individuale sau de grup şi sunt, de obicei, prezentate prin valori absolute. Aceste
valori sunt greu de interpretat, lipsind elementul comun de comparare, corelare şi
sinteză. Cu toate că uneori în anuarele statistice întâlnim în loc de indici speciali
valori absolute, aşa-numiţii indicatori primari, aceştia pot fi utilizaţi atunci când
studiem evenimente sau fenomene cu o frecvenţă rară, cifra absolută exprimând
mai bine esenţa structurii şi dinamicii fenomenului studiat. In celelalte cazuri sunt
calculaţi anumiţi indicatori cu ajutorul cărora se generalizează, abstractizează pen
tru o interpretare comparativă, corelativă a diferitor subgrupe de semne ale totali
tăţii cercetate, în felul acesta analizându-se mai profund caracteristicile individuale
şi de grup ale semnelor, iar pe baza lor şi ale totalităţii întregi. Aceşti indicatori se
numesc derivaţi; ei pot fi prezentaţi sub formă de valori relative sau medii.
1.7.1. VALORILE RELATIVE

Pentru a face o caracteristică a totalităţii cercetate, în prealabil, după semnele
ei calitative (mai ales în caz de repartiţie alternativă) se utilizează valorile relative.
Mai frecvent folosim 4 grupe de indicatori:
1.
Indicatorii intensivi (de nivel, de frecvenţă) arată care este frecvenţa unui
fenomen dintr-o anumită perioadă şi teritoriu faţă de o colectivitate care nemijlocit
a produs acest fenomen. Aceşti indici pot fi numiţi rate. deoarece fenomenul provi
ne din populaţie.

Iint = Nr.ahs.alfaomenuM ^ ^

(|

I00 0()())

Nr. abs. al populaţiei
în funcţie de înmulţitor, indicatorul va fi prezentat:
100 - % procent
1 000 - %o promile
10 000 - %oo prodecimile
100 000 - °/oooo prosantimile
Indicatorii intensivi se utilizează pentru stabilirea fenomenului cercetat (mor
biditatea, navalitatea, mortalitatea) - unicul ce poate fi utilizat pentru compararea
frecvenţelor cercetate din diferite teritorii. Se utilizează pentru analiza succesivă, în
dinamică a fenomenelor cercetate.
Exemplu. în oraşul D au fost înregistrate 350 de cazuri de deces la o populaţie
de 50 000 de locuitori. Indicatorii intensivi în majoritatea cazurilor de studiu al
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morbidităţii, proceselor demografice, invalidităţii etc. se calculează în medie la o
mie de locuitori. Deci, în cazul dat indicele va fi:
Y _ 350 X1000 _ 7 o/

x - — o o 6 6 ~ - 7%0
La analiza cazurilor de morbiditate cu pierderea temporară a capacităţii de
muncă şi a letalităţii spitaliceşti cota mediului faţă de care se determină nivelul
fenomenului va fi o sută. Acest fapt e legat în primul caz de necesitatea comparării
nivelului morbidităţii date în diferite colectivităţi după volum mare, iar în al doilea
- mediul (numărul de bolnavi în colectivitate, în spitale etc.) e mic.
în genere, când analizăm un fenomen cu o frecvenţă de răspândire mică într-un
mediu mare indicele intensiv poate fi calculat faţă de 10 000, 100 000. Aici urmă
rim două scopuri:
1. obţinem rezultatul, fie chiar şi fracţionar, dar sub o valoare întreagă înaintea
virgulei - 1, 2 şi mai mult;
2. acest indice, fiind un număr întreg şi nu fracţionar mic (de tipul 0.00001),
poate fi uşor citit sau reprezentat grafic.
Deci, în aşa cazuri unitatea de măsură a valorii indicelui va fi exprimată în
promile. prodecimile, prosantimile etc. Orice indice căpătat sub formă de promile,
prodecimile etc. poate fi uşor schimbat, fară să-l recalculăm, mutând virgula cu o
cifră în dreapta sau în stânga.
Când calculăm indicii anuali ai mortalităţii, natalităţii, morbidităţii, la numără
tor luăm populaţia medie anuală (semisuma numărului de populaţie în localitate la
început şi la sfârşit de an).
La calcularea coeficientului de intensitate a fenomenului pe o perioadă a anu
lui (o lună, un trimestru) pentru a-l raporta la indicii similari din anii precedenţi,
compararea se va face cu perioada analogică a anilor trecuţi sau dacă încercăm să-l
comparăm cu indicii anuali din trecut, atunci şi pe cel dat trebuie să-l transferăm la
nivelul indicelui anual aşteptat.
Pentru aceasta, în formula obişnuită de calcul al indicatorului intensiv numă
rătorul se înmulţeşte la 12 (numărul de luni ale anului), iar numitorul - Ia numărul
de luni pe baza căruia a fost determinat indicele selectiv.
De exemplu: pe parcursul primului trimestru al anului de dare de seamă în
localitatea E, cu o populaţie de 400 000 de oameni, s-au născut 1 500 de copii.
Indicele de intensitate va fi:
_ 1500 x 1000 _ •>-7с о/
400 000 " ’
Pentru al readuce la nivelul indicelui anual facem următoarea recalculare:
x=

150 0 x 1 0 0 0 x 1 2
400 000 * 3

1C0/

Deci, nivelul anual al natalităţii în localitatea dată va fi estimat la 15%o.
Utilizarea indicatorilor intensivi în biostatistică este mai frecventă comparativ
cu alţi indicatori şi, de obicei, ei sunt necesari la:
• determinarea nivelului sau frecvenţei de răspândire a unui fenomen într-o
colectivitate concretă cercetată;
• compararea diferitor totalităţi (colectivităţi) după nivelul de frecvenţă al
unui fenomen omogen;
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•

evidenţierea schimbărilor dinamice în frecvenţa răspândirii fenomenului
cercetat pe baza unei totalităţi concrete.
Pentru aplicarea în practică a acestor aspecte de utilizare, indicatorii intensivi
trebuie să fie calculaţi de cercetător după o metodă identică (referitor la înmulţitor),
în caz contrar, indicii devin incomparabili.
2.
Indicatorii extensivi (de repartiţie, de structură, de pondere) arată raportu
dintr-o parte integrantă a fenomenului şi fenomenul integru (structura, proporţia,
cota). Aceşti indicatori sunt reprezentaţi prin %, calculaţi după regula a trei simple
şi sunt dispuşi în tabele sau în text, totalul subgrupurilor fiind egal cu 100.0%. Une
ori aceşti indicatori pot fi exprimaţi în promile (%o).
Acest tip de indicatori niciodată nu face asociere între mediu şi fenomen şi nu
permite să fie evaluate schimbările dinamice ale lui, făcând numai bilanţul static la
un anumit moment sau pentru o perioadă anumită de timp.
D e ex em p lu , în a. 2007 în localitatea ,.H” au fost înregistrate 2 500 de cazuri de
îmbolnăviri, inclusiv 800 cazuri de maladii cardiovasculare, 500 - pulmonare, 600
- infecţioase şi 450 - traumatisme.
M e to d a d e ca lcu l. Totalul de boli înregistrate - 2 500 = 100%. Ponderea mala
diilor cardiovasculare nu este cunoscută şi se notează prin „x”.
Deci, rezultă proporţia: 2 500 boli constituie...............................100%
800 boli din tot întregul, vor constitui x %,
800x100
unde: x = -------------= 32,0%
2500
în aceeaşi consecutivitate calculăm ponderea procentuală şi la celelalte com
ponente ale fenomenului, care va fi egală cu:
maladii pulmonare
20,0%
maladii gastrice
24,0%
boli infecţioase
6,0%
traumatisme
18,0%
Analizând rezultatele obţinute, observăm că ponderea cea mai mare revine
maladiilor cardiovasculare - locul I în structură, pe locul II se plasează bolile gas
trice, apoi cele pulmonare, traumatismele şi bolile infecţioase. Analiza aceluiaşi
fenomen pe baza datelor aceleiaşi localităţi numai că într-o altă perioadă de timp
arată că structura lui s-a schimbat şi locurile nosologiilor, conform ponderii, sunt
altele. Este un lucru firesc, deoarece pe baza acestui indicator noi am studiat struc
tura fenomenului, fară a ţine însă cont de schimbările ce au avut loc în timp şi
în mediul (populaţia) care l-a produs. Deci, comparând un fenomen omogen pe
diferite perioade de timp în aceeaşi totalitate cercetată sau în totalităţi diferite pe
baza indicatorilor extensivi trebuie să apreciem numai locul ocupat de fiecare parte
componentă în structura fenomenului după ponderea respectivă şi nicidecum să
operăm cu cota lui procentuală, deoarece în acest răstimp au suferit schimbări esen
ţiale atât fenomenul, cât şi mediul. La micşorarea ponderii unei părţi a totalului se
va mări numaidecât cota procentuală a alteia sau altor părţi, dar în toate cazurile
suma părţilor va fi egală cu 100%.
La compararea ponderilor se va ţine cont de faptul că valoarea mare a indica
torului extensiv nu ne denotă valoarea lui absolută de repartiţie (distribuţie) reală în
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totalitate. în acelaşi timp, comparând numai indicatorii extensivi, nu putem stabili
cauza schimbărilor produse în fenomenul dat sau a factorilor ce l-au cauzat. Pentru
aceasta este necesar de a cunoaşte alţi indicatori.
3. Indicatorii de raport simplu arată raportul dintre două valori independente
una faţă de alta şi care nu se produc reciproc. Mai frecvent se utilizează pentru a
demonstra nivelul de asigurare a populaţiei cu resurse (medici, medici de diferite
profiluri, paturi, aparataj etc.).
N r.abs.de resurse
1rap = ------------------------ X 1 000
Nr. abs. al popul.
Dacă după tehnica de calcul acest indice este similar cu cel intensiv, apoi după
esenţă el este opus.
De exemplu: în localitatea F cu o populaţie de 30 000 de locuitori au fost am
plasate 300 de paturi. Care este nivelul de asigurare a populaţiei cu ele?
Răspuns: N

.
= 300 x 1000 = 10,0%o
asigurare
30 000

Comparând nivelul de asigurare a populaţiei cu paturi spitaliceşti, calculat prin
metoda de mai sus, cu normativul respectiv în vigoare, putem trage concluzii refe
ritoare la nivelul de asigurare a populaţiei din localitatea dată cu asistenţă medicală
spitalicească. Posibilităţile de utilizare a acestui indicator sunt asemănătoare cu
cele ale indicelui intensiv, numai că scopul se referă în primul rând la aprecierea
utilizării mijloacelor serviciului pentru sănătate. Acest indice nu este o rată, ci un
raport simplu, deoarece fenomenul (paturile) nu este o parte a populaţiei.
4. Indicatorii demonstrativi (ilustrativi) arată raportul unei serii de valori faţă
de o mărime luată ca bază şi considerată egală cu 100%. Acest indice ne demon
strează de câte ori sau cu câte % s-a micşorat sau s-a mărit fenomenul cercetat şi se
utilizează atunci când apare necesitatea de a analiza schimbările dinamice ale unui
semn sau fenomen omogen, sau a totalităţii în studii repetate.
De exemplu, dinamica numărului de medici în ultimii 20 de ani.
1 9 8 5 -1 5 5 6 8 - 1 0 0 %
1 9 9 0 -1 3 915 - x
1 9 9 5 -1 3 302
2 0 0 0 -1 1 718
2 0 0 5 - 1 0 833
Datele anului 1985 sunt luate drept bază de calcul şi sunt considerate egale cu
100%. Pentru anul 1990. calculăm după regula a trei simple:
13915x100
л- = -----------------= 89,4%
15568

Similar calculăm pentru fiecare an. luând tot anul 1985 drept bază fixă. Deci,
pentru 2005 valoarea va fi:
|0 8 3 3 x 100
X ~ ----------------- = 69,6%

15568
Analizând rezultatele obţinute constatăm, că numărul medicilor în a. 1990 faţă
de 1985 s-a micşorat cu 10.6% (100 - 89.4), iar în 2005 faţă de acelaşi an - cu
30,4%. Deci, se observă o tendinţă vădită de scădere a numărului absolut al medi
cilor din Republica Moldova pe parcursul anilor cercetaţi.
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Diferenţa dintre nivelurile absolute ale perioadei curente şi celei precedente se
numeşte spor absolut sau creştere absolută.
Raportul procentual al nivelului următor către nivelul precedent se numeşte
ritm de creştere.
1.7.2. SERIA VARIABILĂ. VALORILE MEDII

în studiul sistemic al populaţiei, rezultatele observaţiilor trebuie ordonate în
raport cu o variabilă statistică.
Variabila statistică este însuşirea comună a unităţilor unei populaţii care îşi
poate schimba nivelul de dezvoltare în timp şi/sau spaţiu, sub influenţa diferitor
factori. Variabila poate fi calitativă şi cantitativă.
Variabila calitativă este reprezentată printr-o literă şi nu numeric (sexul; ocu
paţia; naţionalitatea etc.). Ea poate fi recunoscută cantitativ prin numărarea unită
ţilor de observaţie.
Variabila cantitativă este o caracteristică măsurabilă exprimată prin cifre, cu
proprietăţi de ierarhizare, mărimile cifrelor exprimând şi intensitatea fenomenului.
Variabila continuă este exprimată în valori relative (natalitate, mortalitate,
morbiditate).
în general în toate cercetările, dar în special în cele care privesc starea de
sănătate a populaţiei, un interes deosebit prezintă cunoaşterea comparativă a feno
menelor studiate faţă de un etalon - valoare medie.
Valorile medii sunt indicatori ai însuşirii calitative esenţiale a fenomenelor
colectivităţii studiate, măsura tendinţei centrale a repartiţiilor de frecvenţe ale va
riabilei.
Pentru o prelucrare corectă a caracteristicilor unităţilor de studiu redate în ci
fre este nevoie să construim o serie de variaţii (tabelul 1) ale variabilelor supuse
analitic.
Tabelul 1
D urata m edie a incapacităţii de m uncă (în zile)
N um ărul zilelor
incapacităţii, V
12
13
14
15
16
17
18

N um ărul b o ln a v ilo r ,/

Produsul Vх/

24
25
26
22
21
18
17

288
325
364
330
336
306
216

Seria variabilă constă din unităţi (variante - „V”) ale unei şi aceleiaşi caracte
ristici aranjate în ordine crescândă sau descrescândă. Dacă o variantă se întâlneşte
o singură dată este o serie simplă, iar dacă se repetă de mai multe ori - seria este
ponderată. în acest caz fiecare variantă „V” are frecvenţa sa Valoarea medie calculată are aceleaşi dimensiuni concrete cu ale variabilei a
cărei repartiţie de frecvenţe o caracterizează. Astfel, dacă variabila priveşte greuta
tea în kg şi valoarea medie va fi redată în kg.
Valorile medii pot fi exprimate prin cifre absolute sau prin indici relativi. De
exemplu, în cazul cunoaşterii TA sau înălţimii, sau greutăţii medii la diferite vârste
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şi sexe, valorile medii se exprimă în cifre absolute (mmHg, cm, kg). în cazul mor
bidităţii sau mortalităţii generale sau specifice pe vârste sau sexe, valorile medii se
exprimă prin cifre relative (la 1 000,100 000 locuitori etc.).
Valorile medii mai frecvent utilizate în studiile stării de sănătate sunt:
1. M ediana- M e .
2. Modulul (dominanta) - Mo.
3. Media aritmetică simplă - M.
4. Media aritmetică ponderată - Mp.
5. Media armonică - Marm.
6. Media cronologică - Mcr.
7. Media geometrică - Mge.
Mediana - o valoare medie a cărei mărime corespunde variabilei ce se găseşte
la mijlocul seriei de variaţii. Dacă în seria de variaţii este un număr par de variante
se ia media aritmetică a celor două variante din mijloc.
M odulul - o valoare medie, care corespunde variantei cu o frecvenţă maximă
în seria de variaţii.
Media aritmetică simplă - suma variabilelor împărţită la numărul de variante.
Y v
Media aritmetică ponderată:

Yl

n

Dacă calculăm media aritmetică ponderată a exemplului propus în tabelul 1
obţinem:
M = (12x24)—(13x25)+( 14х26)х (15*22)+ (16><21)+(17x18)" (18x17) _ M 74 zj]g
însă, apare întrebarea: este oare reprezentativă această medie? Răspunsul ni-1
dă deviaţia standard.
Deviaţia standard (a) - permite să apreciem gradul de omogenitate a variabile
lor din seria de variaţie şi, de asemenea, prin deviaţia standard se poate aprecia dacă
media aritmetică este reprezentativă. Deviaţia standard arată gradul de dispersie a
valorilor seriei de variaţie faţă de media aritmetică.
Pentru seriile de variaţie simple deviaţia standard se calculează după formula
(dacă eşantionul constă dintr-un număr mai mic de 30 de unităţi, la numitor, în
formulă va fi ,,п -Г :
сj =

. Pentru seriile de variaţie ponderate: a = ± ^ | ^ —— , unde

d = M -V
M - media aritmetică
n - numărul de variante

V - fiecare variabilă
/ - numărul de frecvenţe

Pentru a vedea care-i mărimea relativă a deviaţiei standard în statistică se cal
culează coeficientul de variaţie ce reflectă în % gradul de dispersie a variantelor
faţă de media aritmetică: r v = + Л х JQO
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- Dacă Cv este cuprins între O şi 10 %, gradul de dispersie a valorilor faţă de
media aritmetică este mic, ceea ce înseamnă că omogenitatea seriei de variaţie este
foarte înaltă.
- Dacă Cv = 10 - 20 %, gradul de dispersie este mediu, deci omogenitatea
seriei de variaţie este medie.
- Dacă Cv este mai mare de 20%. omogenitatea seriei de variaţie este foarte
slabă, deci este necesar de a mări numărul de observări.
Media armonică se utilizează în calcularea valorii medii, în cazul mai multor
valori relative. Se utilizează rar. în special în stabilirea preţurilor medii. Este. de
obicei, mai mare decât media aritmetică.
Уп
,
M arm. = ± —— — , unde:

x i"

V - valoarea relativă
n - numărul populaţiei la care s-a calculat valoarea relativă
1/ V- inversul mărimilor relative

Media cronologică - seriile cronologice.
Media geometrică - este valoarea medie, care se utilizează în cazul coeficien
ţilor de creştere medie a valorilor unei serii cronologice logaritmice.
1.7.3. SERIA CRONOLOGICĂ Şl ANALIZA EI

O
sarcină importantă a medicinei şi ocrotirii sănătăţii este studiul sănătăţii publ
ce, privind caracterul, volumul şi calitatea asistenţei medicale acordate şi a activităţii
instituţiilor sanitare, ţinând cont de schimbările fenomenelor şi proceselor în dina
mică. Pentru analiza în dinamică a proceselor şi fenomenelor este necesar de a com
para serii cronologice de diferit tip. de a cunoaşte modul de ajustare şi analiză a lor.
Serie cronologică se numeşte şirul alcătuit din valori omogene comparabile,
care caracterizează schimbările unui fenomen oarecare într-o perioadă de timp.
Valorile numerice ale elementelor constitutive ale şirului analizat se numesc
niveluri ale seriei cronologice. Nivelurile seriei cronologice pot fi reprezentate prin
valori absolute, relative şi medii.
Tipurile seriilor cronologice. Seriile cronologice pot fi simple (alcătuite din
valori absolute) şi compuse (alcătuite din valori relative sau medii). Seria crono
logică simplă, la rândul ei. poate fi de 2 tipuri: de moment şi de interval. Seria
cronologică simplă de moment este alcătuită din valori ce caracterizează nivelul
fenomenului la un moment dat. Nivelurile seriei cronologice simple de moment nu
pot fi fracţionate sau divizate (tabelul 2).
Tabelul 2
Num ărul de paturi (la sfârşit de an)
în staţionarul raionului «C » în perioada anilor 2 0 0 1 -2 0 0 5
Anii

2001

j

2002

2003

2004

2005

N um ărul de paturi

122

I

120

114

109

98

Seria cronologică simplă de interval este o serie de valori ce caracterizează
unele totaluri pentru un interval de timp (zi, săptămână, lună, an) (tabelul 3).
32

Tabelul 3
N um ărul de nou-născuţi în jud eţul «N » în perioada an ilor 2 0 0 1 -2 0 0 5
A nii

2001

2002

2003

2004

2005

N um ărul de nou-năseuţi

690

760

640

620

600

Fenomenele seriei cronologice simple de interval, spre deosebire de cea de
moment, pot fi divizate în perioade de timp mai mici sau pot fi comasate în interva
le de timp mai mari. Astfel, în anul 2002 numărul nou-născuţilor a constituit 760,
iar într-un trimestru al acestui an, de 4 ori mai mic - 760 : 4 = 190 de copii.
Seriile de interval pot fi alcătuite nu numai din numărul nou-născuţilor, dar şi
din numărul celor decedaţi, din numărul bolnavilor etc., cu alte cuvinte, ele repre
zintă datele fenomenelor, care se cumulează în timp.
Alegerea perioadei pentru seria de interval (an, lună, săptămână, zi, oră etc.)
este determinată într-o oarecare măsură de gradul de variabilitate a fenomenului
(mortalitate, morbiditate-natalitate etc.). Cu cât mai lent se schimbă fenomenul în
timp, cu atât mai mari pot fi perioadele de analiză.
Seriile simple (atât de moment, cât şi de interval) sunt iniţiale (primare) în con
struirea seriilor compuse. Seriile compuse sunt alcătuite din valori medii (durata
medie de tratament, numărul mediu de paturi pentru câţiva ani etc.) sau din valori
relative (morbiditate, mortalitate, natalitate).
Ajustarea seriei cronologice. Seria cronologică nu întotdeauna este alcătuită
din niveluri care se schimbă continuu spre diminuare sau creştere. Uneori nivelurile
reprezintă o diversitate de oscilaţii, care fac imposibilă identificarea legităţilor de
bază caracteristice fenomenului studiat. In astfel de cazuri, pentru a depista tendin
ţa dinamică sau legităţile de manifestare a fenomenului, este nevoie de ajustarea
seriei cronologice.
Există câteva metode de ajustare a seriilor cronologice: majorarea interna
tului, nivelarea seriei cu ajutorul mediei de grup şi nivelarea seriei cu ajutorul
mediei glisante. Ajustarea nivelurilor seriilor cronologice se face, însă, numai după
analiza cauzelor, care se explică prin oscilarea acestor nivele.
Majorarea intervalului se face prin sumarea datelor pentru un şir de perioade
megieşe (tabelul 4). Precum se vede din tabel, numărul de îmbolnăviri de anghină
în fiecare lună oscilează, mărindu-se sau micşorându-se. Efectuând majorarea inter
valelor prin sumarea nivelurilor după trimestrele anului, observăm o legitate sezo
nieră determinantă: cel mai mare nivel de îmbolnăviri se înregistrează în perioada
de vară spre toamnă.
Tabelul 4
Oscilaţiile sezoniere ale cazurilor de anghină în oraşul «B», pe parcursul anului 2005
L u na

I

II

III

IV

V

Pe lună
Pe trimestru

129

193

133

387

230

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Total

137

260
628

3 268
3 268

Numărul de cazuri
455

288
950

530

270

380 231
1280

Calcularea mediei de grup pentru fiecare perioadă majorată se face în felul
următor: suma nivelurilor perioadelor învecinate se raportează la numărul de ni
veluri sumate (tabelul 5).
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Tabelul 5

Dinamica procentului de divergenţă
a diagnosticelor clinice şi patomorfologice după datele spitalului «C»
Anii
% divergenţei diagnosticelor
Media de grupă

1 2000
11,0

1

2001
9,8
10,4

-

2002
8.0
-

2004
8.2
-

2003
9.2
8,6

2005
8.6
8,4

2006
8.5
-

2007
7,9
-

Pentru nivelurile prezentate în tabel sunt caracteristice oscilaţii ondulatorii.
Ajustarea seriei cu ajutorul mediei de grup ne permite să obţinem datele ce ilustrea
ză o tendinţă clară spre scăderea treptată a procentului de divergenţă a diagnostice
lor clinice şi patomorfologice în spitalul studiat.
Ajustarea seriei cronologice prin calcularea mediei glisante înlocuieşte nivelu
rile cu o valoare medie obţinută din nivelul dat şi două învecinate (tabelul 6).
Seria cronologică ajustată cu ajutorul mediei glisante prezintă o tendinţă con
secutivă de scădere a procentului de divergenţă a diagnosticelor. Astfel, calcularea
mediei glisante este o metodă simplă de ajustare a seriei cronologice. Cu ajutorul
acestei metode are loc nivelarea şi eliminarea oscilaţiilor extremale ale seriei crono
logice.
Tabelul 6
Dinamica procentului de divergenţă
a diagnosticelor clinice şi patomorfologice după datele spitalului «C»
Anii
% divergenţei diagnosticelor
Media de grupă

2000
11,0

2001
9,8
9.6

-

2002
8.0
9,0

2003
9.2
8.7

2004
8,2
8.6

2005
8.6
8.9

2006
8,5
8.3

2007
7,9
-

Iată un exemplu de calcul pentru anul 2001 (11,0 + 9,8 + 8,0): 3 = 9,6, pentru
anul 2002 (9,8 + 8,0 + 9.2) : 3 = 9 şi aşa mai departe. Rezultatele obţinute după
ajustare nu pot fi considerate ca indici reali de analiză a seriei cronologice, dar se
folosesc cu scop auxiliar.
Analiza seriei cronologice. Pentru o analiză mai detaliată se recomandă mai
întâi reprezentarea grafică a seriei cronologice. Graficul arată în mod intuitiv succesivitatea schimbării fenomenului studiat. Seria, ajustată cu ajutorul mediei gli
sante, demonstrează o tendinţă clară: scăderea treptată a indicilor de frecvenţă a
divergenţelor de diagnostice.
Pentru analiza seriei cronologice utilizăm următorii indici: sporul absolut, rit
mul de creştere, ritmul sporului, valoarea absolută a 1% de spor (tabelul 7).
Tabelul 7
Incapacitatea temporară de muncă în legătură cu bolile sistemului nervos
ale lucrătorilor de la uzina «C» în perioada anilor 2002-2005
Indicii
Numărul de zile la 100 de lucrători

2002
39.8

2003
44.6

2004

2005

55.5

59.7

Total
-

Sporul absolut

-

+ 4.8

+ 10.9

+ 4.2

+ 19,9

Ritmul sporuiui

-

+ 12.1

+ 24,4

+ 7.5

+ 50.0

Ritmul de creştere

-

112,1

124,4

107,5

150.0

Valoarea absolută a unui % de spor

-

0,39

0,44

0.56
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Metodele de calcul a indicilor.
1. Sporul absolut este diferenţa dintre nivelurile anului curent şi precedent.
Exemplu: pentru anul 2003 el va fi: 44,6 - 39,8 = + 4,8.
2. Ritmul sporului este raportul procentual al sporului absolut către nivelul
precedent. Exemplu: pentru anul 2003 el va fi: (4,8 : 39,8) x 100 = +12,1%.
Ritmul sporului denotă cu câte procente a crescut frecvenţa fenomenului stu
diat într-o perioadă de timp.
Dacă nivelul fenomenului scade, ritmul sporului va fi cu semn negativ (-) şi va
caracteriza scăderea relativă a fenomenului.
3. Ritmul de creştere este raportul procentual al nivelului următor către nivelul
precedent. Exemplu: pentru anul 2003 el va fi: (44,6 : 39,8) x 100 = 112,1%.
4. Valoarea absolută a unui procent de spor este raportul dintre sporul absolut
şi ritmul sporului. Exemplu: pentru anul 2003 ea va fi: 4,8 : 12,1 = 0.39.
Analiza statistică a seriilor cronologice trebuie efectuată reieşind din analiza
calitativă preliminară a fenomenului studiat.
1.8.

TESTAREA CERTITUDINII VALORILOR RELATIVE ŞI MEDII
1.8.1. EROAREA STANDARD

în cadrul cercetărilor este foarte greu să culegi o informaţie primară despre
toate unităţile de lucru. De obicei, când calculăm valorile relative sau medii, le
calculăm dintr-o parte a colectivităţii. Valorile calculate din colectivităţi parţiale se
numesc valori empirice, care au o eroare, numită standard.
1.8.2. EROAREA STANDARD A VALORILOR RELATIVE

Când se testează certitudinea valorilor relative empirice se stabileşte cu cât
a greşit cercetătorul calculând indicatorii relativi într-o cercetare parţială faţă de
rezultatele pe care el le-ar fi obţinut într-o cercetare integrală.
e P=

unde:

p - indicatorul relativ
q - diferenţa dintre înmulţitor şi indicatorul relativ
n - numărul unităţilor de studiu cercetate

De exemplu: într-o cercetare parţială, care avea drept scop de a determina ni
velul incidenţei prin HTA din localitatea X, s-au examinat 800 de persoane. La 112
din ele tensiunea arterială depăşea limitele normei. Iniţial calculăm indicele inten
siv, adică incidenţa prin HTA:
P = i l i x l 000=140,00%o

800
ep = ± 1140x860 = ± ^150,5= ±12.27
800
y

V
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Dacă înmulţim eroarea cu 10 şi ea depăşeşte indicatorul, atunci această eroare
nu este certă şi deci indicatorul este calculat dintr-o colectivitate nesemnificativă:
(12,27 X 10 = 122,7) - este mai mic ca 140, indicele este cert.
Această formulă se foloseşte când indicatorul nu depăşeşte înmulţitorul. Dacă
indicatorul depăşeşte înmulţitorul, atunci p - 1000 = cu o valoare negativă şi nu
putem efectua calcule, deoarece ar contraveni legilor matematice. Atunci utilizăm
o altă formulă:

X - numărul mediu de cazuri pentru o unitate de studiu.

De exemplu: Unei cercetări ce avea drept scop studierea sănătăţii muncitorilor
au fost supuşi 800 de angajaţi ai întreprinderii Y. Pe parcursul unui an la ei au fost
înregistrate 940 de cazuri de incapacitate temporară de muncă. De asemenea, iniţial
se calculează indicele intensiv:
P = ------ X1000=1175,00%o
800
1 175
1,175

0.04
4,0

1 000 angajaţi
.... 1 angajat

... 1 angajat
100 angajaţi

Indicele incapacităţii temporare de muncă = 1 175 ± 4,0%o. Similar, dacă în
mulţim eroarea cu 10, aflăm certitudinea indicatorului relativ. Metodele de testare
a certitudinii valorilor relative şi medii sunt utile atât pentru o analiză corectă a
rezuftate/or cercetărilor ştiinţifice, cât şi pentru o evaluare a oricărui fenomen din
activitatea curentă a organizatorilor ocrotirii sănătăţii.
1.8.3. EROAREA STANDARD A MEDIEI ARITM ETICE

Eroarea medie a mediei aritmetice arată care este gradul de eroare a rezulta
telor obţinute într-o cercetare parţială faţă de rezultatele pe care cercetătorul le-ar fi
obţinut într-o cercetare integrală. Acest grad de eroare poate fi calculat cu ajutorul
erorii medii care pentru media aritmetică are următoarea formulă:

Nu se permite publicarea rezultatului fară a prezenta eroarea lui.
De exemplu: Să calculăm eroarea medie a unui eşantion privind lungimea la
262 de nou-născuţi care au: n = 262; M - 50,33 cm; a = ± 1,37 cm.
1 37
eM - ± —p== = ±0,08
л/262
Indicele erorii medii ne arată că media absolută a înălţimii n/n observaţi ar fi
cuprinsă între media practică şi plus sau minus eroarea ei medie:
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M= 50,33 ± 0,08, adică între 50,25 şi 50,47 cm.
Pentru o mai mare exactitate se calculează eroarea medie dublă sau triplă.
2eA/ = ± 0,08 X 2 = ± 0,16.
în acest caz probabilitatea că media absolută se află între 50,17 şi 50,49 este
de 95,45%.
3eM = ± 0,08 X 3 = ±0,24.
Probabilitatea că media absolută se află între 50,09 şi 50,57 este de 99,73%.
Ca şi în cazul deviaţiei standard (a) şi eroarea medie se calculează în cifre
absolute: cm, grame, litri, indici etc. Pentru a putea compara eroarea medie la co
lectivităţi se calculează valoarea procentuală a erorii medii, care permite să aflăm
certitudinea ei.
e
em% = ± — xlOO
M
• O proporţie sub 1% a en% indică faptul că media aritmetică poate fi luată
în considerare cu o certitudine foarte înaltă. Cu cât proporţia va fi mai mică
ca 1%, cu atât certitudinea va fi mai mare.
• O proporţie mai mare de 3% indică faptul că media aritmetică nu poate fi
luată în considerare sau numărul de observări nu-i suficient de mare.
1.8.4. INTERVALUL DE ÎNCREDERE

Dacă o repartiţie de selecţie este mai mare de 30 de unităţi, 68,27% din cazuri
se vor găsi în intervalul dintre medie ± lo; 95,45% - între medie ± 2 g şi 99,73%
- între medie ± 3o.
în acelaşi fel şi media poate fluctua între aceste intervale, în cazul acesta calculându-se eroarea medie a mediei „e M ', deci media se poate găsi în intervalul ,M
± eM " sau ,M ± 2 e M \ sau ,M ± 3 eM ' cu probabilitatea respectivă de 68,27%,
95,45% şi 99,73%. Intervalele de fluctuaţie a valorilor relative vor fi: 5rP ± e F ' sau
,J* ±2 e F ', sau ,JP ± 3eP” pentru aceleaşi probabilităţi.
Intervalele , M ± e Af' şi ,J>± e P ” se numesc interval de încredere (sau regiuni
de acceptare) a mediei sau indicatorului relativ, iar limitele lor se numesc limite de
încredere. Peste limita de încredere vorbim de intervalul de respingere.
Unei probabilităţi de 95% sau 99% (sau 0,95 respectiv 0,99) denumită nivel de
încredere, îi corespunde un coeficient de încredere sau valoare critică, notată , Ş \
Aceste corespondente sunt redate în tabelul 8.
Tabelul 8
D ependenţa valorii critice „г” de nivelul de încredere a prognosticului cert
N ivelul de încredere

99,73%

99%

95,45%

95%

90%

Valoarea critică (z)

3,00

2,58

2,00

1,96

1,65

Deci, dacă media de selecţie este , M \ atunci, cu un nivel de încredere de 95%
sau 99%, ea se găseşte în intervalul de încredere , M ± 1,96 eM", respectiv ,,M ±
2 ,5 8 eM \
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1.8.5.
DIFERENŢA SEMNIFICATIVĂ
DINTRE DOUĂ VALORI MEDII SAU RELATIVE

Testarea diferenţei semnificative dintre două sau mai multe valori (medii sau
relative) este o parte componentă a ultimei etape de cercetare - sinteza şi analiza
rezultatelor obţinute.
Pentru testarea diferenţei semnificative între valorile relative sau mediile obţi
nute în loturile experimentale şi martor se utilizează testul t-Student.
P ___
- P2
M .-M ,
t=
sau / 1
2
unde:

Pi şi P2 - indicatorii relativi din lotul experimental şi lotul martor;
epi şi ep2 - erorile medii ale indicatorilor supuşi comparaţiei; şi, respectiv:
Mi şi М2 - mediile aritmetice din lotul experimental şi lotul martor;
eiiii şi em2 - erorile medii ale mediilor aritmetice supuse comparaţiei.

•

Dacă nr. de observaţii depăşeşte 120 şi valoarea testului „/ > 1,96”, atunci
între valorile comparate există o diferenţă semnificativă, care se apreciază
cu o probabilitate de 95% (p < 0,05).
• Dacă „I > 3", atunci între valorile comparate, de asemenea, există o diferen
ţă semnificativă care se apreciază cu o probabilitate de 99% (p < 0,01).
• Dacă „t < 1,96' - între valorile comparate nu există diferenţă semnificati
vă, deci această diferenţă poate fi considerată întâmplătoare.
Pentru un număr mai mic de observaţii, pentru a testa diferenţa semnificativă
după valoarea t e s t u l u i e s t e nevoie să calculăm gradul de libertate după formula:
у = И/ + и, - 2, unde: r\t şi n: - numerele de observaţii în loturile care se compară.
Utilizând tabelul valorilor l u i (tabelul 9) în funcţie de numărul gradelor de
libertate şi valoarea reală a t e s t u l u i o b ţ i n e m gradul de probabilitate a diferenţei
dintre două sau mai multe valori.
Deci, dacă nt+n2 < 120, atunci, în funcţie de gradul de libertate „y”, se compară
valorile Iui tcalcula, şi ^tabelar*
tcaicuiM^ W ta - diferenţă statistică semnificativă;
tcaicui« < tabelar - diferenţa statistică nesemnificativă.
Metodele de testare a certitudinii valorilor relative şi medii sunt utile atât pen
tru o analiză corectă a rezultatelor cercetării, cât şi pentru o evaluare a oricărui
fenomen din activitatea curentă a organizatorilor ocrotirii sănătăţii.
1.8.6.
COMPARAREA VALORILOR ABSOLUTE
SAU A DISTRIBUŢIILOR DE FRECVENŢĂ - TESTUL f ;

Când avem de comparat între ele valori absolute sau distribuţii de frecvenţe,
folosim testul f (chi pătrat) al lui Pearson. Testul x2 se obţine însumând rapoarte
le dintre pătratul diferenţelor stabilite între frecvenţele colectivităţii generale (frec
venţele teoretice) şi frecvenţele observate şi frecvenţele colectivităţii generale.
Formula de calcul este:
Г
I 2 = testul de comparaţie sau de concordanţă chi pătrat;
FT = frecvenţele universului sau frecvenţele teoretice obţinute prin calcul;
FO = frecvenţele observate sau frecvenţele eşantionului nostru.
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Tabelul 9
Valorile lui „t” în funcţie de nivelul de p robabilitate şi num ărul gradelor de libertate
Valorile lui „t” în funcţie de nivelul de probabilitate şi numărul
gradelor de libîrtate
0,05 (95%)

0,02 (98%)

0,01 (99%)

0,001 (99,9%)

1

12.706

31.821

63.657

636.619

2

4.303

6,96,

9.925

31,598

3

3.182

4,541

5.841

12.941

4

2,776

3,747

4,614

8,610

5

2.571

3,365

4,032

6.859

6

2.447

3,143

3,707

5,959

7

2.365

2,998

3.499

5.405

8

2.306

2.896

3.355

5.041

9

2.262

2.821

3.250

4.781

10

2,228

2,764

3.169

4.587

11

2,201

2,718

3.106

4,437

12

2,179

2,681

3.005

4,318

13

2,160

2,650

3,012

4.221

14

2.145

2,624

2,977

4,140

15

2.131

2.602

2.947

4,073

16

2.120

2,583

2.921

4,015

17

2.110

2,567

2,898

3,995

18

2.101

2.550

2.878

3,992

19

2,093

2,539

2.861

3.883

20

2.086

2,528

2.845

3,850

21

2,080

2.518

2,831

3,819

22

2,074

2,508

2.819

3,792

23

2.069

2.500

2.807

3,767

24

2,064

2,492

2,797

3,745

25

2.060

2.485

2.787

3.725

26

2.056

2.479

2,779

3,707

27

2.052

2.473

2,771

3.690

28

2.048

2.467

2,763

3.674

29

2.042

2.457

2,756

3.646

30

2,042

2.457

2.756

3.646

40

2,021

2,423

2,704

3,551

60

2,000

2,390

2,660

3,460

120

1,980

2,358

2,617

2,373

oo

1,960

2.326

2.576

3,291
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în situaţia în care avem o distribuţie a colectivităţii generale, pe care o com
parăm cu distribuţia unui eşantion, introducem datele respective în formulă şi
calculăm valoarea lui x% în situaţia în care nu avem datele colectivităţii generale,
distribuţia frecvenţelor teoretice o obţinem prin calcul - de aici denumirea de frec
venţe teoretice - aşa cum vom vedea ulterior.
Valoarea lui x2, obţinută pe baza formulei de mai sus, se numeşte valoarea lui
„X2 calculat”. Pentru a putea stabili dacă între distribuţia colectivităţii generale şi
cea a eşantionului observat de noi este sau nu o diferenţă semnificativă din punct de
vedere statistic, avem nevoie - ca şi în cazul comparaţiei cu ajutorul testului t - de
valoarea lui x2 tabelar. Această valoare o luăm din tabelul testului x2(tabelul 10),
care este asemănător cu tabelul testului t. Valoarea lui y} tabelar se citeşte în tabelul
testului X2, ţinând seama de gradul de libertate şi de pragul de semnificaţie cu care
vrem să garantăm semnificaţia sau lipsa de semnificaţie dintre cele două distribuţii
de frecvenţe. Prin gradul de libertate în tabelul testului x2înţelegem produsul dintre
numărul rândurilor tabelului (în care am introdus distribuţiile de frecvenţă) minus
I şi numărul coloanelor acestui tabel minus 1.
GL = (Nr.R-1) - (Nr.C-1)
Tabelul 10
Pragul de sem nificaţie a d iferitor valori pentru I - 100 grade de libertate
Grad
de
libertate

(0,05) = 5%

(0 ,0 1 )= 1%

(0,001) = 0,1%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

3.8
5.9
7.8
9.4
11.1
12.6
14.1
15.5
16.9
18,3
19.7
21.0
22.4
23.7
25.0
26.3
27.6
28,9
30,1
31,4
23,7
33.9
35,2
36.4
37,7

6.6
9,2
11.3
13,3
15,1
18,5
18.5
20.1
21,7
23.2
24.7
26.2
27,7
29,1
30.6
32.0
33.4
34.8
36.2
37.6
38.9
40.3
41,6
43.6
44,3

10.8
13.8
16.3
18.5
20.5
22.5
24.3
26.1
27.9
29.6
31,3
32.9
34.5
36.1
37,7
39.3
40.8
42.3
43.8
45,3
46,8
48.3
49,7
51.2
52.6
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Pragul de sem nificaţie

26
27
28
29
30
40
50
60
70
80
90
100

38.9
40.1
41,3
42.6
43,8
55.8
67.5
79,1
90.5
101.9
113.1
124.3

54.1
55,5
56.9
58.3
59,7
73,4
86.7
99.6
112.3
124.8
137.2
149,4

45.6
47.0
48.3
49.6
50,9
63,7
76.2
88.4
100.4
112.3
124.1
135.8

Exemplul 1. Examinând întreaga populaţie adultă a unei colectivităţi de 1 337
locuitori sub aspectul valorilor tensiunii arteriale sistolice şi a unui eşantion de 120
de muncitori, am obţinut următoarele distribuţii de frecvenţe pe grupe de valori ale
tensiunii arteriale sistolice (tabelul 11).
Tabelul 11
D istribuţiile de frecvenţe pe grupe de valori ale tensiunii arteriale sistolice
X1= variabila TA sistolică
127.5
132,5
137.5
142.5
147.5
152.5
157.5

f0= frecvenţe observ ate

ft= frecvenţe teoretice

6
17
31
42
17
5
2

180
210
290
320
230
65
42

1=120

1=1337

Lăsând la o parte prima coloană a valorilor variabilei tensiunii arteriale sistoli
ce şi primul rând cu denumirea coloanelor, tabelul nostru conţine 7 rânduri şi două
coloane, deci valoarea lui x2 tabelar o vom citi din tabelul x2 la gradul de libertate:
GL = (nr. de rânduri - 1) x (nr. de coloane - 1)= (7 -l) x (2-1 )=6. Valoarea tabelară
a lui x2 pentru GL = 6 şi un risc a = 5% este de 12,6, pentru un risc a = 1% este de
18,5 şi pentru un risc a - \ %o este de 22,5 х 91% x2 calculat se obţine:

y2 _

(180- 6)2

(210 — 17)2

180

210

( 6 5 - 5)2 | ( 4 2 - 2 ) 2 | 30276
65
42

42

180

(290- 3 1 ) 2 x ( 3 2 0 - 4 2 ) 2 ^ (гЗО-17)2 ^

290

320

230

f 37249 f 67081 t 77284 | 45369 t 3600 |
210

290

320

23065

=168,2 +177,3 +231,3+241,5+ 197,2 +55,3 + 38= 1108,8

Deci, valoarea lui x2 calculat (1 108,8) este mult mai mare decât valorile găsite
în tabelul X2 pentru oricare din cele trei riscuri asumate (5%, 1%, 0,1%): deci, dife
renţa dintre cele două distribuţii de frecvenţe teoretice şi observate este semnifica
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tivă din punct de vedere statistic, denotând că în cadrul eşantionului există condiţii
diferite (factori de mediu, alimentari, de muncă etc.), care au determinat această
diferenţă, faţă de cele din colectivitatea generală. Dacă valoarea lui x2 calculat ar fi
fost mai mică decât valoarea lui x2 tabelar, atunci diferenţa dintre cele două distri
buţii de frecvenţe ar fi fost nesemnificativă din punct de vedere statistic, eşantionul
provenind din aceeaşi colectivitate generală, reflectând condiţiile acesteia.
Exemplul 2. Dacă am stabilit că în teritoriul deservit de spitalul R populaţia
adultă (39 620 de locuitori) se distribuie în raport cu dinţii extraşi după modelul
prezentat în tabelul 12 alăturat (coloana FT), iar exam inarea unui eşantion de
5 500 persoane adulte evidenţiază distribuţia din coloana FO, atunci tabelul nostru,
lăsând la o parte prima coloană, coloana variantelor şi primul rând, cu denumirea
coloanelor, are 6 rânduri şi 2 coloane, deci valoarea lui x2 tabelar o vom citi din
tabelul testului x2 la gradul de libertate 5. GL = (6-1) x (2-1) = 5
Tabelul 12
D istribuţia persoanelor
din teritoriul d eservit de spitalul R în raport cu dinţii extraşi
Nr. de dinţi absenţi
X
1
2
3
4
5
6

Nr. pers. cot. gen.

Nr. pers. eşantion

FT

FO

2 850
5 250
10 320
15 810
3 860
1 530

860
920
1 130
1 620
650
320

La acest grad de libertate, valoarea lui x2 tabelar va fi de: 11,1 pentru pragul
de semnificaţie 0,05 (5%); 15,1 - pentru pragul de semnificaţie 0,01 (1%) şi 20,5
- pentru pragul de semnificaţie 0,001 (0,1 %).
Valoarea lui x2 calculat o obţinem prin calcul. Introducând datele în formula
lui X2 calculat, avem:
X2 = (2 850-860)2:2 850+(5 250-920)2:5 250 + (10 320-1 130)2:10 320 + (15
810-1 620)2:15 810 + (3 860-650)2:3 860 + (1 530-320)2:l 53 0 = 1 9902:2 850 + 4
3302:5 250+ 9 1902:10 320 + 14 1902:15 810 + 3 2102:3 860 + 1 2102:1 530 = 3 960
100:2 850 + 18 748 900:5 250 + 84 456 100:10 320 + 201 356 100:15 810 + 10
304 100:3 860 + 1 464 100:1 530= 1 389 + 3 571 + 8 183 + 12 735 + 2 669 + 956
= 29503. Deci x 2 calculat are o valoare de 29 503.
Interpretarea diferenţei dintre cele două distribuţii de frecvenţe (a colectivi
tăţii generale şi a eşantionului nostru) se face comparând cele două valori ale lui
X2 (obţinute prin calcul şi din tabele). Dacă valoarea Iui x2 calculat este mai mare
decât a lui x2tabelar, atunci între cele două distribuţii de frecvenţe este o diferenţă
semnificativă din punct de vedere statistic. Dacă, din contră, valoarea lui x2 calculat
este mai mică decât valoarea lui x2 tabelar, diferenţa dintre distribuţii este nesemni
ficativă, în exemplul nostru x2 calculat, având valoarea de 38 116, adică mai mare
decât a lui x2 tabelar, testează o diferenţă semnificativă din punct de vedere statistic
dintre cele două distribuţii de frecvenţe.
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în situaţia în care nu cunoaştem distribuţia colectivităţii generale, stabilim prin
calcul valorile frecvenţelor teoretice.
E xem plul 3. într-o secţie oncologică au fost internaţi cu diagnostic de cancer
pulmonar un număr de 78 de bolnavi. Dintre aceştia 69 erau bărbaţi şi 9 femei. Din
cei 69 de bărbaţi bolnavi de cancer pulmonar 39 erau fumători iar 30 nefumători.
Dintre cele 9 femei cu cancer pulmonar 6 erau fumătoare şi 3 nefumătoare. Pentru a
stabili dacă între bolnavii fumători şi nefumători cu cancer bronhopulmonar există
diferenţe semnificative din punct de vedere statistic sau nu. vom introduce datele
în tabelul 12 a.
Tabelul 12 a
R epartizarea bolnavilor de cancer după sex în tre fum ători şi nefum ători
Fum ători

Cancer
pulmonar
Bărbaţi
Femei
Total

FO

FT

39=a
6= b
45=a+b

39,8=A
5,2=B
45=A +B

N efum ători
FT
FO
30=c
3=d
33=c+d

29,2=C
3,8=D
33=C +D

Total
69=a+c
9=b+d
78=a+b+c+d=n

Adi liţând de la început că între fumători şi nefumători nu există diferenţe sta
tistice, Jeci admiţând ipoteza nulă (H()), în baza regulii a trei simple, pornind de la
valorile frecvenţelor observate, se pot stabili valorile frecvenţelor teoretice astfel:
dacă la 78 bolnavi
avem 45 fumători
la 69 bolnavi
avem x fumători
X=

= 39,8 (A)
78

Similar vom obţine prin calcul şi celelalte valori (B, C, D), pe care le vom in
troduce în tabelul corespunzător frecvenţelor teoretice. Dispunând în acest fel atât
de valorile frecvenţelor observate, cât şi de frecvenţele teoretice, putem obţine prin
formula mentionată anterior:
x 2= i

(.F . O - F T f

F.T

( 3 9 - 3 9 ,8)2

( 3 0 - 2 9 ,2 )2

39,8

29,2

0,64

0,64

0,64

39,8

29,2

3,8

valoarea lui x2 calculat astfel:
( 6 - 5 , 2 )2
+5,2

( 3 - 3,8)2
3,8

= 0,016 + 0,0219 + 0,123 + 0,168 + 0,3289 = 0.33

deci X2 calculat = 0,33.
Pentru a vedea dacă diferenţa dintre bărbaţii şi femeile fumătoare sau dacă
între bărbaţii şi femeile nefumătoare este sau nu o diferenţă semnificativă din punct
de vedere statistic, comparăm valorile x r2=0,33 cu valoarea x,2 din tabele care pen
tru un risc a=5% este de 3,8, pentru a = l% este 6,6, iar pentru a= 0,l% este 10,8. în
exemplul nostru x2 calculat este mai mic decât x2 tabelar pentru oricare din riscurile
a de mai sus asumate, deci diferenţa este nesemnificativă statistic. Dacă x2 calculat
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ar fi fost mai mare decât %2 tabelar, atunci diferenţa ar fi fost semnificativă statistic,
ceea ce ar fi demonstrat că sexul joacă un rol important în cancerul bronhopulmonar.
Exemplul 4. Examinând din punct de vedere stomatologic un eşantion de
810 elevi (470 băieţi şi 340 fete) dintr-o colectivitate şcolară, am constatat ur
mătoarele:
=> dintre cei 470 de băieţi examinaţi 250 prezentau carii dentare, iar 220 erau
fară carii;
=> dintre fete - 180 prezentau carii dentare, iar 160 erau fară carii.
Vrem să ştim dacă între băieţii cu carii şi fetele cu carii există o diferenţă sem
nificativă din punct de vedere statistic sau nu. Cu alte cuvinte, vrem să vedem dacă
această afecţiune - caria dentară, are o predispoziţie legată de sex sau din contra
sexul nu are nici o influenţă în determinarea ei.
Pentru a putea calcula valoarea lui y2 avem nevoie de frecvenţele teoretice.
Cum le obţinem? Introducem datele cunoscute, deci frecvenţele observate, într-un
tabel cvadruplu (tabelul 13).
Tabelul 13
R epartizarea elevilor după sex în dependenţă de prezenţa sau absenţa cariei dentare
Elevi cu carie
FO

Elevi fără carie

FT

FO

FT

TO TA L ELEVI

250

249,50

220

220,50

470

180

480,50

160

159,50

340

TO TAL

430

430

380

380

У

O
O1
O i

Băieţi
Fete

•

Lotul
de elevi

Frecvenţele teoretice le obţinem prin calcul. Considerăm că între incidenţa ca
riei dentare la băieţi şi la fete nu există nici un fel de deosebire. Acceptăm, deci, de
la început, principiul ipotezei nule şi universul nostru este reprezentat de numărul
total al frecvenţelor. Cu ajutorul regulii a trei simple obţinem frecvenţele teoretice,
făcând raţionamentul: dacă la cei 810 elevi examinaţi corespund 430 de elevi cu
carii, dintre cei 470 de băieţi examinaţi câţi vor avea carii?
X = 470x430:810= 249,50
Deci, frecvenţele teoretice pentru băieţii cu carii - 249,50, le introducem în
căsuţa corespunzătoare a tabelului.
Dacă dintre 810 elevi au fost găsiţi 380 de elevi fără carii, dintre cei 470 de
băieţi câţi vor fi fără carie?
X = 470x380:810 = 220,50
Acelaşi raţionament îl facem şi pentru obţinerea frecvenţelor teoretice ale fe
telor cu şi fară carie:
X = 340x430:810= 180,50
Deci, frecvenţele teoretice ale fetelor cu carie - 180,50, le introducem în căsuţa
corespunzătoare a tabelului:
X = 340x380: 810= 159,50
De asemenea şi frecvenţele teoretice ale fetelor fară carie le introducem în
căsuţa corespunzătoare a tabelului nostru.

Având acum frecvenţele teoretice şi pe cele observate, le introducem în formu
la lui X2 Şi obţinem valoarea lui x2 calculat:
X 2 = (249,50-250):249,50 + (220,50-220):220.50 + (180,50-180): 180,50 +
(159,50-160) : 159,50 = (-0,50) : 249,50 + 0,50:220,50 + 0,50:180,50 + (-0,50)
: 159,50 = 0,25:249,50 + 0,25:220,50 + 0,25 : 180,50 + 0,25 : 159,50 = 0.0010 +
0,0011 + 0.0015 = 0,0049, deci x2 calculat = 0, 0049.
Având în vedere că datele noastre le-am înscris într-un tabel cu două rânduri şi
cu două coloane, x 2 tabelar îl vom citi din tabelul testului x2 la gradul de libertate 1
şi el va avea valoarea: 3,84 pentru pragul de semnificaţie de 0,05 (5%), 6,63 pentru
pragul de semnificaţie de 0,01 (1%) şi 10,80 pentru pragul de semnificaţie de 0,001
(0,1 %). X2 calculat având o valoare mult mai mică (0,0049) decât valoarea lui x2 ta
belar (3,84; 5,64; 10,80) testează lipsa de semnificaţie a diferenţei dintre frecvenţa
cariei dentare la băieţi şi la fete.
Prin urmare, caria dentară este la fel de frecventă atât la băieţi cât şi la fete,
deci nu are o predispoziţie de sex.
Calea de obţinere a lui x2 calculat
Situaţia în care frecvenţele teoretice trebuie să le obţinem prin calcul este ane
voioasă, presupunând calcule laborioase. în această situaţie putem folosi o altă for
mulă, mai simplă, în activitatea practică şi anume:
1)

T• =■

n{n2n3n4
Această formulă rezultă din desfacerea binomului lui Newton (a+b)n.
Exemplul 5. Din exemplul 3 putem repartiza datele în tabelul 14.
Tabelul 14
R epartizarea bolnavilor
de can cer pulm onar după sex în tre fum ători şi nefum ători
C ancer pulm onar

Fum ători

N efum ători

Total

Bărbaţi
Femei

39=a
6=c

30= b
3=d

69=a+b=n,
9=c+d=n,

Total

45=a+c=n3

33=b+d=n„

78-a+b+c+d=N

Legendă:
a = bărbaţi fumători
b = bărbaţi nefumători
с = femei fumătoare
d = femei nefumătoare
a+b+c+d = N numărul total de cazuri
Aplicând formula simplificată obţinem:
_ ( a x d - b x c ) 2 x jV ( -I )
я, X rc, X rc, X rc4
(1 1 7 - 1 8 0 ) 2 x 7 7

2045813

922185

922185

( 3 9 x 3 - 3 0 x 6 ) 2x ( 7 8 - l )
69x9x45x33
= 2,21

X 2 pentru un risc a=5% şi pentru GL=(numărul de rânduri-1) x (număr de co
loane - 1)=(2-1) X (2-1 )=1 are valoarea de 3,8. Valoarea calculată este mai mică
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decât valoarea tabelară, deci diferenţa este nesemnificativă, ceea ce testează ace
eaşi lipsă de semnificaţie între bărbaţii şi femeile fumătoare sau bărbaţii şi femeile
nefumătoare.
Exemplul 6. încercând să vedem dacă există diferenţe semnificative între re
zultatele tratamentului cu streptomicină şi penicilină la două loturi de copii sub un
an suferinzi de bronhopneumonie acută, am urmărit un număr de 20 copii pentru
fiecare lot. Rezultatele obţinute au fost introduse în tabelul 15.
Tabelul 15
R epartizarea bolnavilor cu b ronhopneum onie
în d ependenţă de m etoda tratam entului şi rezultatul lui
Bolnavi cu
bronhopneum onie

Vindecaţi

C om plicaţii

Total

Tratament cu penicilină

a=14

b=6

a+b=n,=20

Tratament cu streptomicină

c=16

d=4

c+d=n2=20

a+c-n3=30

b+d=n 4 =10

a+b+c+d=N =40

Total

x; =

(14 x 4 - 6

x 16)2 x 39

20x20x30x10

= 0 ,5 2 , X ,2=3,8 pentru a = 5%

Rezultă că valoarea x? < X2, ceea ce înseamnă că rezultatele dintre cele două
tratamente (penicilină şi streptomicină) folosite în tratamentul bronhopneumoniei
nu diferă semnificativ Ia cele două loturi de copii bolnavi.
1.8.7. STANDARDIZAREA PRIN METODA DIRECTĂ

Interpretarea comparativă a indicilor statistici nu este întotdeauna posibilă,
chiar dacă dispunem de informaţii suplimentare despre caracterul fenomenului stu
diat. Valoarea autentică a fenomenului trebuie căutată în esenţa calitativă a lui.
Pentru a face o comparaţie a indicilor letalităţii în două spitale şi a trage o
concluzie privind cauzele divergenţei acestor indici se cere mai întâi să analizăm
omogenitatea nosologică a grupelor de bolnavi din aceste spitale.
Indiscutabil, indicele letalităţii va fi mai mare în spitalul, în care au fost inter
naţi bolnavii mai gravi. Prezenţa diverselor categorii de bolnavi după starea sănă
tăţii. vârstă, sex şi alte caractere, face imposibilă concluzia corectă privind cauzele
divergenţei indicilor letalităţii în aceste spitale.
în multe investigaţii medico-sociale, precum şi clinice este prea mică posibili
tatea de a opera cu grupe omogene producătoare de fenomene, care necesită com
paraţie. Mai frecvent aceasta se referă Ia indicii morbidităţii, natalităţii, mortalităţii
generale pe oraşe, judeţe şi alte localităţi, care sunt diferite după componenţa de
vârstă, sex etc.
Exemplu: Este necesar de a compara indicii mortalităţii generale dintre două
localităţi „Av şi ,.B’\ Calculul simplu arată că mortalitatea în localitatea ,,A’* este
de 10%, iar în В - de 8,5%. Dar pentru a trage concluzii privind factorii, care au
provocat diferitele niveluri ale mortalităţii se cere o analiză a totalităţilor, din care
s-au obţinut aceşti indici. Un factor influent asupra mortalităţii este componenţa de
vârstă a totalităţilor investigate. Cu cât sunt mai multe persoane vârstnice, cu atât
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decât valoarea tabelară, deci diferenţa este nesemnificativă, ceea ce testează ace
eaşi lipsă de semnificaţie între bărbaţii şi femeile fumătoare sau bărbaţii şi femeile
nefumătoare.
Exemplul 6. încercând să vedem dacă există diferenţe semnificative între re
zultatele tratamentului cu streptomicină şi penicilină la două loturi de copii sub un
an suferinzi de bronhopneumonie acută, am urmărit un număr de 20 copii pentru
fiecare lot. Rezultatele obţinute au fost introduse în tabelul 15.
Tabelul 15
R epartizarea bolnavilor cu b ronhopneum onie
în d ependenţă de m etoda tratam entului şi rezultatul lui
Bolnavi cu
bronhopneum onie

Vindecaţi

C om plicaţii

Total

Tratament cu penicilină

a=14

b=6

a+b=n,=20

Tratament cu streptomicină

c=16

d=4

c+d=n2=20

a+c-n3=30

b+d=n 4 =10

a+b+c+d=N =40

Total

x; =

(14 x 4 - 6

x 16)2 x 39

20x20x30x10

= 0 ,5 2 , X ,2=3,8 pentru a = 5%

Rezultă că valoarea x? < X2, ceea ce înseamnă că rezultatele dintre cele două
tratamente (penicilină şi streptomicină) folosite în tratamentul bronhopneumoniei
nu diferă semnificativ Ia cele două loturi de copii bolnavi.
1.8.7. STANDARDIZAREA PRIN METODA DIRECTA

Interpretarea comparativă a indicilor statistici nu este întotdeauna posibilă,
chiar dacă dispunem de informaţii suplimentare despre caracterul fenomenului stu
diat. Valoarea autentică a fenomenului trebuie căutată în esenţa calitativă a lui.
Pentru a face o comparaţie a indicilor letalităţii în două spitale şi a trage o
concluzie privind cauzele divergenţei acestor indici se cere mai întâi să analizăm
omogenitatea nosologică a grupelor de bolnavi din aceste spitale.
Indiscutabil, indicele letalităţii va fi mai mare în spitalul, în care au fost inter
naţi bolnavii mai gravi. Prezenţa diverselor categorii de bolnavi după starea sănă
tăţii. vârstă, sex şi alte caractere, face imposibilă concluzia corectă privind cauzele
divergenţei indicilor letalităţii în aceste spitale.
în multe investigaţii medico-sociale, precum şi clinice este prea mică posibili
tatea de a opera cu grupe omogene producătoare de fenomene, care necesită com
paraţie. Mai frecvent aceasta se referă la indicii morbidităţii, natalităţii, mortalităţii
generale pe oraşe, judeţe şi alte localităţi, care sunt diferite după componenţa de
vârstă, sex etc.
Exemplu: Este necesar de a compara indicii mortalităţii generale dintre două
localităţi „Av şi ,.B’\ Calculul simplu arată că mortalitatea în localitatea ,,A’* este
de 10%, iar în В - de 8,5%. Dar pentru a trage concluzii privind factorii, care au
provocat diferitele niveluri ale mortalităţii se cere o analiză a totalităţilor, din care
s-au obţinut aceşti indici. Un factor influent asupra mortalităţii este componenţa de
vârstă a totalităţilor investigate. Cu cât sunt mai multe persoane vârstnice, cu atât
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mai mare poate fi nivelul mortalităţii generale. în cazul nostru, în localitatea „A”
bătrânii constituie 30% din toată populaţia, pe când în localitatea „B“ numai 18%.
Prin urmare, totalităţile comparate fiind diferite prin componenţa de vârstă, produc
diferite niveluri de mortalitate (10,0 şi 8,5%), de aceea ele nu pot fi comparate aşa
cum sunt.
Pentru compararea indicilor intensivi generali, produşi de totalităţi neomoge
ne, vom utiliza o metodă specială - aşa-numita metodă de standardizare.
Standardizarea este o metodă convenţională, care permite calcularea indicilor
standardizaţi ce înlocuiesc indicii generali intensivi sau medii când din cauza neomogenităţii totalităţilor statistice este imposibilă compararea lor.
Indicii standardizaţi sunt convenţionali, deoarece, înlăturând acţiunea facto
rilor asupra indicilor reali, ei arată ce valoare ar fi avut aceştia dacă nu ar fi fost
influenţaţi de unul sau mai mulţi factori. Aşadar, indicii standardizaţi pot fi folosiţi
numai cu scop de comparare.
Se cunosc mai multe metode de standardizare. Cea mai frecvent utilizată în
statistica medicală este metoda directă. Ea constă din 5 etape.
Etapa I - calculul indicilor intensivi (medii) generali (pentru fiecare grupă
- pe sexe, vârstă etc.) pentru totalităţile care se compară.
Etapa a II-a - alegerea şi calculul standardului.
Etapa a III-a - calculul „valorilor aşteptate"’ pentru fiecare grupă de stan
dard.
Etapa a IV-a - determinarea indicilor standardizaţi.
Etapa a V-a - compararea totalităţilor după indicii generali intensivi (sau me
dii) şi standardizaţi. Concluzii.
Pentru o mai bună intuitivitate calculele etapelor se efectuează consecutiv, sub
formă de tabel (tabelul 16).
Tabelul 16
M orbiditatea hepatică în secţiile A şi В ale uzinei chim ice (anul 2005)
Secţia A

Secţia В

Etapa I

Etapa II

Etapa III

Nr.de
dintre ei
Nr. de
Nr. de bolnavi
dintre ei % bolnavilor de Standard
Sexul muncitori bolnavi muncitori bolnavi hepatită în secţii (rubrica 2 aşteptaţi în grupa
+ rubrica
standard
4)
В
A
A
В
В
F

50
200

1
10

170
30

4
3

Total

250

11

200

7

2.0
5.0
4.4

2.3
10,0
3,3

Etapa IV

4.4

220
230
450

11.5
15.9

5.06
23.0
28.06

100

3,5%

6.2%

Etapa I - Calculul indicilor intensivi. Determinăm frecvenţa îmbolnăvirilor
cu hepatită pe ambele sexe, la muncitorii secţiilor A şi В ale uzinei chimice. Aceşti
indici sunt rapoarte procentuale, calculaţi în felul următor: numărul bolnavilor ra
portat la numărul de muncitori înmulţit cu 100.
Astfel, în secţia A bărbaţi bolnavi de hepatită sunt: (1 : 50) x 100 = 2%, iar
femei bolnave de hepatită: (10 : 200) x 100 = 5,0 %. Pe ambele sexe în secţia A
vor fi: (11 : 250) x 100 = 4,4%. Astfel de calcule se efectuează respectiv şi pentru
secţia B.
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După aceasta analizăm indicii intensivi din ambele secţii. Din tabelul de mai
sus (etapa]) observăm că morbiditatea atât la bărbaţii cât şi la femeile din secţia A
este mai mică decât la bărbaţii şi femeile din secţia B. Urmărind acest fenomen în
cadrul colectivelor întregi de muncitori pe secţii, observăm un paradox : frecvenţa
înbolnăviribr muncitorilor în secţia A este mai înaltă - 4,4% vizavi de 3,3% în sec
ţia B. Aceasta înseamnă, că asupra indicilor intensivj generali a influenţat diferenţa
structurii pe sexe a muncitorilor din ambele secţii. în secţia A lucrează mai multe
femei (acestea s-au îmbolnăvit mai frecvent de hepatită decât bărbaţii), în timp
ce în secţia В majoritatea o constituie bărbaţii, la care această maladie se atestă
mai rar. Aşadar, în cazul dat, diferenţa indicilor intensivi este cauzată de neomogenitatea de sex a muncitorilor în ambele secţii.
Pentru eliminarea acestui factor influent asupra nivelului morbidităţii hepatice
în grupele neomogene de muncitori este necesar de a efectua standardizarea.
Etapa a II-a - Alegerea şi calcularea standardului. Drept standard este
considerată acea totalitate statistică, în care se vor reflecta toate particularităţile şi
caracterele grupelor comparate. în exemplul nostru, standardul este numărul total
al muncitorilor din ambele secţii, inclusiv pe sexe (rubrica 2 + rubrica 4). Astfel,
standardul pentru grupul de bărbaţi în ambele secţii va fi 220 (50 + 170), iar pentru
femei 230 (200 + 30). în total standardul muncitorilor pe ambele secţii va fi 450
(220 + 230). Cunoscând indicii intensivi (etapa I) şi standardul (etapa a П-a) trecem
la etapa a Ill-a.
Etapa a III-a - Determinarea numărului aşteptat de bolnavi în fiecare sec
ţie reieşind din grupul standard. Numărul de bolnavi aşteptaţi îl vom afla dând
răspuns la întrebarea: câţi bolnavi de hepatită aşteptăm în grupul standard de 220
de muncitori, dacă frecvenţa îmbolnăvirilor va fi ca la bărbaţii din secţia A - 2%?
Facem proporţia şi efectuăm calculul: dacă la 100 vom avea 2 bolnavi, atunci la
220 vor fi „X”, de unde „X” va fi egal cu 4,4 bolnavi.
Aşadar, numărul de bolnavi hepatici aşteptaţi printre cei 220 de bărbaţi ai gru
pei standard va fi 4,4.
Respectând acelaşi principiu, efectuăm calcule analogice pentru ambele secţii
în toate trei grupuri de standard, luând în calcul frecvenţa îmbolnăvirilor pe sexe în
ambele secţii. Rezultatele calculelor sunt reprezentate în tabelul de mai sus.
După calcularea indicilor în grupele standard de femei şi bărbaţi pentru ambele
secţii trecem la următoarea etapă.
Etapa a IV-a - Determinarea indicilor standardizaţi. Si ma de bolnavi aş
teptaţi (bărbaţi + femei) pe secţii o raportăm la numărul total de muncitori din
ambele secţii. Exprimând aceste valori în % obţinem indicii standardizaţi. Deci,
în secţia A numărul total de bolnavi „aşteptaţi” va fi: 4,4 + 11,5 = 15,9. Indicele
standardizat în această secţie va constitui: (15,9 : 450) * 100 = 3,5%. în secţia В
respectiv: 5,06 + 23,0 = 28,06, iar indicele standardizat va fi egal cu. (28,06 : 450)
X 100 = 6,2%. în baza rezultatelor etapelor 1 şi IV vom efectua următoarea etapă.
Tabelul 17
Compararea nivelurilor morbidităţii hepatice la muncitorii secţiilor A şi В
Indicii
Intensivi
Standardizaţi
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Secţia A
4.4
3,5

Secţia В

R ezultatele com parării

3.3
6,2

A> В
A< В

Etapa a V-a. Compararea nivelurilor morbidităţii hepatice în secţiile A şi
В după indicii generali de frecvenţă şi cei standardizaţi. Pentru o analiză mai eloc
ventă construim un tabel analitic (tabelul' 17), în care includem indicii intensivi
generali şi standardizaţi pe ambele secţii. în baza acestor indici vom formula con
cluzia respectivă.
Concluzie: Comparând indicii standardizaţi în secţiile A şi B, concluzionăm:
dacă am fi avut totalităţi omogene (pe sexe) de muncitori în ambele secţii, morbi
ditatea hepatică în secţia A ar fi fost comparativ mai joasă decât în secţia В (A < В
sau 3,5 < 6,2).
Comparând, însă, indicii generali intensivi constatăm un fapt diametral opus
(A > B). Aceasta se explică prin influenţa raportului de sexe asupra indicilor inten
sivi în ambele secţii. în legătură cu faptul că femeile sunt mai receptive la hepatită
decât bărbaţii, iar în secţia A s-au dovedit a fi mai multe femei (200) decât bărbaţi
(50), am şi constatat o morbiditate hepatică mai mare decât în secţia B. în secţia В
predomină bărbaţii (170), care fiind mai rezistenţi la hepatită, au cauzat un nivel
mai jos de morbiditate hepatică.
Metoda de standardizare poate fi utilizată în cazul diferenţei considerabile a
nivelurilor indicilor de grup (diferite niveluri de morbiditate pe sexe, letalitate în
spitale, diferite durate de tratament etc.).
Dacă indicii pe anumite grupe în totalităţi neomogene sunt aproximativ ace
iaşi, standardizarea nu are sens. De asemenea, standardizarea nu se recomandă şi
în cazurile când indicii comparaţi pe anumite grupe sunt diferiţi, iar totalităţile
omogene.
Când operăm cu indici standardizaţi trebuie să reţinem, că ei nu reprezintă ni
velul real al fenomenului studiat, ci sunt doar convenţionali şi pot fi utilizaţi numai
cu scop de comparare, eliminând influenţa diverşilor factori asupra indicatorilor
statistici şi că ei arată care ar fi fost nivelul fenomenului studiat în totalităţi cu
structură omogenă.
1.9. ANALIZA CORELAŢIEI DINTRE FENOMENE ŞI SEMNE
în medicină şi în biologie, ca de altfel în toate domeniile de activitate, există o
interdependenţă între fenomene. Apariţia şi evoluţia unui fenomen este în strânsă
legătură cu o serie de alte fenomene sau factori care intervin în determinarea sau
favorizarea acestuia. Corelaţia este o metodă care ne permite să cunoaştem feno
menele din natură şi societate sub raportul interferenţei lor, al conexiunilor în care
se găsesc.
în statistică, pentru studierea legăturilor multiple ce au loc între diferite feno
mene, se foloseşte noţiunea de funcţie/ , care constă în faptul că fiecărei valori a
variabilei independente (X), numită argument, îi corespunde valoarea altei variabi
le numită funcţie (Y).
în general, deosebim două tipuri de corelaţii: corelaţii funcţionale sau mate
matice şi corelaţii statistice sau stohastice (întâmplătoare).
Corelaţiile funcţionale sunt perfecte, rigide, exprimând legătura de cauză şi
efect între fenomene. Asemenea corelaţii sunt studiate în cadrul ştiinţelor exacte,
unde având de-a face cu fenomene simple, legătura de cauză şi efect se evidenţiază
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mai uşor şi se exprimă sub formă de lege. în cazul corelaţiei funcţionale unei valori
determinate a unei variabile independente X (argument) îi corespunde strict o va
loare a variabilei dependente Y (funcţie).
Corelaţiile statistice sunt mai puţin perfecte, se evidenţiază mai greu, expri
mând legătura de dependenţă existentă între fenomene. în cazul corelaţiei statistice
fiecărei valori numerice a variabilei X îi corespunde nu una ci mai multe valori ale
variabilei Y, adică o totalitate statistică a acestei valori, care se grupează în jurul
mediei Y X .
Legătura de corelaţie după formă poate fi lineară (rectilinie) sau nelineară
(curbilinie), iar după sens - directă (pozitivă) şi inversă (negativă).
în cazul corelaţiei lineare dintre schimbările uniforme ale valorilor medii ale
unei variabile au loc schimbări egale ale altei variabile. Pentru corelaţia nelineară
schimbărilor uniforme ale unei valori le corespund valori medii ale altei variabile,
care poartă caracter de creştere ori de micşorare. Aprecierea legăturilor de corelaţie
lineară se realizează cu ajutorul coeficientului de corelaţie rv>, iar a celor nelineare
- cu raportul de corelaţie rj (eta).
Corelaţii directe se stabilesc între fenomene care evoluează în acelaşi sens, în
aceeaşi direcţie. Creşte unul, creşte şi cel cu care are legătură de dependenţă; sau
scade un fenomen, scade şi cel cu care corelează. Spre exemplu, mărirea înălţimii
copiilor determină mărirea greutăţii lor. Corelaţiile inverse se stabilesc între feno
mene care evoluează în sens opus. Creşte un fenomen şi scade cel cu care are o
legătură de dependenţă; sau scade un fenomen şi creşte cel cu care se corelează. De
exemplu, cu cât e mai mare vârsta copiilor, cu atât e mai mică mortalitatea lor.
Corelaţiile statistice directe presupun evoluţia în acelaşi sens a fenomenelor ce
se corelează, dar nu cu aceeaşi unitate de măsură. De exemplu, creşte nivelul de trai
al populaţiei unei colectivităţi de două ori, creşte şi rezistenţa organismului la îm
bolnăviri, dar nu în aceeaşi măsură, pentru că în afară de nivelul de trai, receptivita
tea organismului la îmbolnăviri este determinată şi de alţi factori (biologici, clima
tici, geografici etc.). Corelaţiile statistice inverse presupun creşterea unui fenomen
şi scăderea celui cu care se corelează, dar nu în aceeaşi măsură. De exemplu, dacă
într-o colectivitate am efectuat un număr dublu de vaccinări anti-pertussis, numărul
copiilor ce vor contracta boala, în anul următor, va fi cu siguranţă mai scăzut, dar
nu va fi de două ori mai mic decât în anul premergător.
Corelaţiile statistice, spre deosebire de cele funcţionale, pot fi numai tempora
re şi într-un singur sens. Aşa, de exemplu, între înălţime şi vârstă există o legătură
de dependenţă directă numai până la vârsta de 18-20 de ani. După această vârstă,
înălţimea rămâne nemodificată sau eventual către bătrâneţe scade. Sau alt exemplu:
nivelul de trai influenţează nivelul mortalităţii infantile, dar aceasta din urmă nu
poate influenţa nivelul de trai.
1.9.1. CALCULAREA COEFICIENTULUI DE CORELAŢIE

Legătura de dependenţă dintre două sau mai multe fenomene, sensul şi intensi
tatea acesteia, se stabilesc cu ajutorul coeficientului de corelaţie lineară (simplă sau
multiplă) al lui Bravais-Pearson.
în seriile statistice simple, când n<30, coeficientul de corelaţie se obţine rapor
tând suma produselor dintre abaterile de la media aritmetică a valorilor frecvenţelor
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prim ului fen o m en şi abaterile d e la m ed ia aritm etică a valorilor frecven ţelor celu i
de al d o ilea fen om en , la rădăcina pătrată din produsul realizat între sum a pătratelor
abaterilor d e la m ed ia aritm etică a valorilor frecven ţelo r prim ului fen om en şi sum a
pătratelor abaterilor d e la m ed ia aritm etică a valorilor frecv en ţelo r celu i de al d o ilea
fen om en , cu care se corelează.
d
= +F orm ula de calcul:
in care:

id d

*У

Id :

I d ':

coeficientul de corelaţie;
suma produselor dintre abaterile de la media aritmetică a valorilor frecvenţelor
celor două fenomene (x şi y) ce se corelează;
suma pătratelor abaterilor de la media aritmetică a valorilor frecvenţelor
fenomenului x;
suma pătratelor abaterilor de la media aritmetică a valorilor frecvenţelor
fenomenului v.
Exemple:

Tabelul 18

Tim pul trecut din m om entul accesului de pancreatită acută (x)
şi num ărul com plicaţiilor postoperatorii (y
Nr.

T im pul X Nr. com plicaţii у

6

3
5
7
10
13
16

6
8
12
19
20
24

Total

54

89

9

14,8

1
2
3
4
5

dx

dY

d2x

d;

-6
-4
„2
1
4
7

-8,8
-6.8
-2.8
4,2
5,2
9,2

36
16
4
1
16
49

77,4
46,2
7,8
17,6
27
84,6

52,8
27,2
5,6
4,2
20,8
64,4

260,6

175

122
178,3

Rx v =0,98
Exemple:

Tabelul 19

N ivelul de asigurare
cu m edici stom atologi (x) şi ponderea copiilor sanaţi în cadrul a 5 raioane (y)
Nr. A sigurare m edici x C opii sanaţi у
1
2
л
j
4
5

2,3
3,2
3,4
3,6
3,9

65,7
91,7
88,0
91.4
90,3

Total

16,4

427,1

3,3

85,4

dx

dv

-1
-0,1
0,2
0,3
0,6

-19,7
6.3
2,6
6,0
4,9

*1

<*A

1
0.01
0,04
0,09
0,36

388,1
39,7
6.8
36
24,0

19,7
-0.63
0.52
1,8
2,94

1,5

494,6

24,3

27.2
rxy = 0,89

în se riile statistice grupate co eficien tu l d e corela ţie se o b ţin e raportând sum a
produselor dintre abaterile valorilor variantelor d e la m ed ia ponderată a ce lo r două
fen o m en e c e se co relea z ă şi frecv en ţele perechi d e valori ale variantelor la rădăcina
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pătrată din suma produselor dintre pătratele abaterilor valorilor variantelor de Ia
media ponderată şi frecvenţele corespunzătoare fiecărei variante a primului feno
men, înmulţită cu suma produselor dintre pătratele abaterilor valorilor variantelor
de la media ponderată şi frecvenţele corespunzătoare fiecărei variante a celui de al
doilea fenomen, cu care se corelează.
Formula de calcul

r
£
dxd ,f

dx2fx
dv2fy

în care:

- coeficientul de corelaţie;
- semnul însumării;
— produsul dintre abaterile de la media ponderată a variantelor celor două
fenomene ce se corelează şi frecvenţele perechi corespunzătoare variantelor
fenomenelor x şi y;
- produsul dintre pătratele abaterilor de la media ponderată a valorilor variantelor
fenomenului x şi numărul de frecvenţe corespunzătoare fiecărei variante;
- produsul dintre pătratele abaterilor de la media ponderată a valorilor variantelor
fenomenului у şi numărul de frecvenţe corespunzătoare fiecărei variante.
1.9.2. INTERPRETAREA COEFICIENTULUI DE CORELAŢIE

Coeficientul de corelaţie poate fi cuprins între minus unu, zero şi plus unu.
Când valoarea coeficientului de corelaţie se apropie de +1. înseamnă că între cele
două fenomene ce se corelează există o legătură foarte puternică. Semnul + al co
eficientului de corelaţie denotă că legătura de dependenţă dintre fenomene este
directă. Deci ambele fenomene evoluează în acelaşi sens, în aceeaşi direcţie. Când
valoarea coeficientului de corelaţie se apropie de -1 , înseamnă că între cele două
fenomene există o legătură foarte puternică, dar inversă, în sens opus: creşte un
fenomen, scade cel cu care se corelează.
în medicină întâlnim, de obicei, valori ale coeficientului de corelaţie interme
diare valorilor -1 şi +1. Pentru interpretarea intensităţii legăturii de dependenţă
dintre fenomene se utilizează următoarele criterii:
> valoarea coeficientului de corelaţie cuprinsă între ±1 denotă o corelaţie
foarte puternică între fenomene;
> valoarea coeficientului de corelaţie cuprinsă între ±0,99 şi ±0,70 denotă o
corelaţie puternică;
> valoarea coeficientului de corelaţie cuprinsă între ±0,69 şi ±0.30 denotă o
corelaţie medie între fenomene;
> valoarea coeficientului de corelaţie cuprinsă între ±0,0 şi ±0,29 exprimă
existenţa unei corelaţii slabe între fenomene;
> valoarea coeficientului de corelaţie 0 denotă că legătura dintre fenomene
în mod practic o considerăm inexistentă. Cele două fenomene evoluează deci inde
pendent unul de altul.
Coeficientul de corelaţie dintre fenomene poate fi corect interpretat dacă se
ţine seama de următoarele aspecte:
> între fenomenele ce se corelează să existe, în mod logic, o legătură;
'r cele două fenomene să fie cercetate pe eşantioane omogene;
> alegerea frecvenţei eşantioanelor să se facă la întâmplare.
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1.9.3. EROAREA COEFICIENTULUI DE CORELAŢIE LINE ARĂ

Coeficientul de corelaţie, ce exprimă legătura de dependenţă dintre două feno
mene, se obţine de obicei pe eşantioane, şi nu pe univers. Valorile acestuia diferă
mai mult sau mai puţin faţă de valoarea coeficientului de corelaţie pe care am fi
obţinut-o studiind fenomenele pe întreaga populaţie.
Pentru a ne convinge de fidelitatea coeficientului de corelaţie, în interpretarea
legăturii dintre fenomenele obţinute pe eşantioane, folosind eroarea coeficientului
de corelaţie, care se notează cu mr.
Iţ_r 2
Formula de calcul pentru n < 30: m = J -----— .
V n-2
2
1- r4.
In cazul când 30 < n < 100 se utilizează formula: m = ■-----pentru n > 100:

mr - —

, în care:

-s/n

mr r;v 1 n

-

eroarea coeficientului de corelaţie;
pătratul valorii coeficientului de corelaţie, obţinut pe eşantioane;
valoarea absolută a coeficientului de corelaţie, obţinut pe univers, pe întreaga po
pulaţie;
numărul variantelor perechi ale fenomenelor ce se corelează.

Dacă n < 30 sau valoarea coeficientului de corelaţie nu este mare, trebuie de
decis cât de reală este legătura dintre fenomenele ce se corelează. In general, dacă
valoarea coeficientului de corelaţie obţinut pe eşantioane este mai mare decât tri
plul erorii sale, înseamnă că acesta a fost obţinut pe eşantioane reprezentative, este
deci real şi ne putem bizui pe el în interpretarea legăturii de dependenţă dintre
fenomene. Dacă (rXY/mr) < 3, legătura dintre fenomene rămâne nedeterminată şi se
consideră că valoarea coeficientului de corelaţie, care diferă de zero, a fost obţinută
întâmplător.
Raportul dintre coeficientul de corelaţie şi eroarea lui se numeşte criteriu de
exactitate al coeficientului de corelaţie - tr. Criteriul în cauză se stabileşte cu aju
torul tabelului valorilor criteriului t. Dacă t„a1 > t,abe|, coeficientul de corelaţie se
consideră semnificativ.
1.9.4. CORELOGRAMA

Existenţa sau inexistenţa unei corelaţii dintre fenomene se poate evidenţia
aproximativ fară prea multe calcule, cu ajutorul reprezentărilor grafice. In acest
caz, folosim un grafic cu două scări, ordonată şi abscisă, pe care înscriem valorile
variantelor celor două fenomene x şi y.
în reţeaua graficului este reprezentată prin câte un punct fiecare frecvenţă la
nivelul valorii variantei corespunzătoare fenomenului x de pe abscisă şi la înălţi
mea valorii variantei corespunzătoare fenomenului у de pe ordonată. Se realizează
astfel „norul de puncte’". în funcţie dispoziţia acestui nor de puncte putem aprecia,
aproximativ, existenţa sau absenţa corelaţiei dintre fenomene, precum şi sensul şi
intensitatea aproximativă a acesteia. Dacă norul de puncte se va dispune fuziform,
oblic de jos în sus şi de la stânga la dreapta. între cele două fenomene există o
corelaţie directă. Creşte un fenomen, creşte şi cel de al doilea, cu care se corelea53

ză, sau ambele fenomene scad, evoluând în aceeaşi direcţie. Intensitatea legăturii
corelative dintre cele două fenomene se apreciază, aproximativ, după unghiul pe
care dreapta ce trece prin mijlocul norului de puncte îl realizează cu abscisa. Cu cât
acest unghi ascuţit este mai mare, având tendinţa să se apropie de 45°, cu atât core
laţia dintre fenomene este mai puternică. Cu cât unghiul format de această dreaptă
şi abscisă este mai mic, dreapta oblică având tendinţa să se apropie de orizontală,
cu atât corelaţia dintre fenomene va fi mai slabă.
Dacă norul de puncte se dispune fuziform, oblic de sus în jos şi de la stânga la
dreapta, între cele două fenomene există o corelaţie inversă. Intensitatea acestei co
relaţii inverse se apreciază după mărimea unghiului ascuţit pe care dreapta ce trece
prin mijlocul norului de puncte îl formează cu abscisa, în partea opusă ordonatei.
Dacă punctele se dispun pe toată reţeaua grafică, neavând nici o tendinţă
de a se grupa, înseamnă că între fenomene nu există nici ojegătură de dependenţă,
fenomenele evoluând independent unul faţă de celălalt. In cazul acesta, dreapta
care trece prin mijlocul punctelor este paralelă fie cu ordonata, fie cu abscisa.
1.9.5. CORELAŢIA MULTIPLĂ

Se stabileşte între mai mult de două fenomene, care au legătură de dependenţă
între ele. In asemenea situaţii, existenţa legăturii de dependenţă dintre fenomene,
sensul şi intensitatea acestei legături se stabilesc cu ajutorul coeficientului de core
laţie lineară multiplă.
De exemplu, dacă dorim să evidenţiem legătura de dependenţă dintre înălţimea
(fenomen x), greutatea (fenomen y) şi vârsta (fenomen z) copiilor sau legătura de
dependenţă dintre incidenţa dinţilor cariaţi (fenomen x), dinţilor cu parodontopatii
marginale (fenomen y) şi dinţilor absenţi (fenomen z) ne folosim de următoarea
fonnulă:

rxvz
rm
rvz
rx2

-

coeficientul
coeficientul
coeficientul
coeficientul

de
de
de
de

corelaţie
corelaţie
corelaţie
corelaţie

lineară
lineară
lineară
lineară

multiplă între cele trei fenomene;
simplă între
fenom enele x şi y;
simplă între
fenom enele у şi z;
simplă între
fenom enele x şi z.

Coeficientul de corelaţie lineară multiplă are valori mai mari decât valorile
coeficienţilor de corelaţie lineară simplă luaţi în parte şi totdeauna semn pozitiv.
Interpretarea intensităţii corelaţiei multiple ţine seama de aceleaşi criterii enunţate
la interpretarea coeficientului de corelaţie lineară simplă.
1.9.6. CORELAŢIA RANGURILOR (SPEARM AN)

în cazul în care dorim să stabilim legătura de dependenţă dintre fenomenele cercetate pe eşantioane mici (n < 30), deci pe un număr redus de frecvenţe, utilizăm co
eficientul de corelaţie al rangurilor, propus de Spearman (1904). Acest coeficient se
notează cu litera greacă p (ro) şi se determină după formula propusă de Spearman:
6 Y J 2

1 - valoarea absolută a coeficientului de corelaţie:
p - coeficientul de corelaţie Spearman:
6 - valoare constantă;
I d 2 - suma pătratelor diferenţelor dintre rangurile primului şir de variante şi rangurile celui de
al doilea şir de variante, cu care se corelează;
n - numărul variantelor perechi variantelor ce se corelează.
Exemplu:

Tabelul 20

T im pul trecut din m om entul accesului de pancreatită acută (x)
şi num ărul com p licaţiilor postop eratorii (y)
Nr.

Tim pul X

Nr. com plicaţii у

1
2
3
4
5
6

3
5
7
10
13
16

6
8
12
19
20
24

Total

54

89

R angul

X

.... 1 ....
2
3
4
5

6

R angul у

d

d2

1
2
3
4
5
6

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

p= 1

Coeficientul de corelaţie al rangurilor poate avea valori cuprinse între - ,,Г ’
—.,0”- +” 1”. El exprimă o legătură perfectă când are valoarea +1. In această situaţie,
rangurile au valori egale, iar diferenţa dintre ranguri este egală cu 0.
în general, cu cât numărul rangurilor cu aceeaşi valoare. în cele două clasa
mente, este mai mare, cu atât suma pătratelor diferenţelor dintre ranguri este mai
mică. iar valoarea coeficientului de corelaţie Spearman va fi mai mare.
Exemplu:

Tabelul 21

L egătura de corelaţie dintre copiii cu deficienţă m intală (la 100 mii de copii)
şi invaliditatea copiilor (la 100 mii de copii)
Nr.

Ţara

1

Armenia
Tadjikistan
Azerbaidjan
Turkmenistan
Georgia
Kârgâzstan
Uzbekistan
Kazahstan
Belarus
Ucraina
Rusia
Moldova
Estonia
Lituania
Letonia

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

12
13
14
15
Total

Deficienţa
mintală x

120
138
167
198
245
318
342
455
538
625
795
1018
1110

1021
1127

Invaliditatea
copiilor у
33
27
38
30
43
28
30
29
36
48
38
44
47
57
33

Rangul

1
2

3
4
5
6
7
8

X

Rangul у
6.5

-5,5

30.25

1

1

1

9.5
4.5

-6.5
-0.5

11

-6

2

4
2.5
5

42.25
0.25
36
16
6.25
25

4.5
3

9

8

1

1

10
11

14
9.5

-4
1.5

16
2.25

12

12

14
13
15

13
15
6.5

0
1

0
1

-2

8.5

4
72.25

£=-24.5 1=253,5
Z=+24.5 p = 0,55
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1.9.7. COEFICIENTUL DE ASOCIERE

în domeniul medicinei este necesar în multe cazuri de a stabili legătura nu
numai între indicatorii cantitativi, ci şi între cei calitativi, care au caracter alternativ
(prezenţa fenomenului - lipsa fenomenului). în asemenea cazuri se utilizează tabe
lul de asociere format din patru câmpuri (2x2), care exprimă legătura de dependen
ţă dintre fenomenele cu caracter alternativ.
Legătura de corelaţie se determină prin intermediul coeficientului de asociere,
utilizând formula următoare:
ad-bc
4 ~ —"г— t ~ î unde: a, b, c, d corespund valorilor
situate în cele patru câmpuri.
ad + bc
Exemplu:

Tabelul 22

V accinarea contra unei m aladii şi m orbiditatea populaţiei în oraşul A
S-au îm bolnăvit

Sănătoşi

Total

Vaccinaţi

40
a

5 940
a+b

Nevaccinaţi

250
с

Total

290
a+с

5 900
b
9 620
d
15520
b+d

t

ad-bc

( 4 0 x 9 6 2 0 ) - ( 5 9 0 0 x 2 5 0 ) _ -1 0 9 0 2 0 0

9 870
с+ d
15 810
a+ b+ с+ d

Q f£

4 ~ a d + b c ~ (4 0 x 9 6 2 0 )+ (5 9 0 0 x 2 5 0 )" 1859800 "

Concluzie: între vaccinare şi morbiditate este o legătură inversă, astfel, cu
cât mai multe persoane sunt vaccinate, cu atât mai puţine cazuri de îmbolnăvire se
înregistrează.
1.10. REGRESIA
Termenul de regresie a fost introdus de F.Galton, care a observat că înălţimea
descendenţilor regresează către înălţimea părinţilor.
Coeficientul de corelaţie ne dă indicaţii asupra sensului şi intensităţii legăturii
de dependenţă dintre fenomene, fară a putea preciza, sub aspect cantitativ, cu cât
creşte sau scade un fenomen când cel cu care se corelează creşte sau scade cu o
anumită cantitate.
Regresia, noţiune strâns legată de noţiunea de corelaţie, completează corelaţia
şi prin intermediul coeficientului de regresie, stabileşte cu cât creşte sau descreşte
sub aspect cantitativ un fenomen, când cel cu care se corelează creşte sau descreşte
cu o unitate de măsură.
Regresia poate fi simplă şi multiplă; liniară şi neliniară. Ca şi corelaţia, regre
sia poate fi directă, când fenomenele evoluează în acelaşi sens (creşte x, creşte у sau
scade x, scade şi y), sau indirectă, când fenomenul evoluează în sens opus (creşte x,
scade у sau scade x, creşte y).
<5,.
8
Formula coeficientului de regresie este: Rg„ = rxy —- sau Rgxy = rxy
în care:
X
у
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Rg„ - coeficientul de regresie a lui x în funcţie de y. El exprimă, cantitativ, cu cât creşte
sau scade fenomenul x când у creşte sau scade cu o unitate de măsură;
Rgvx - coeficientul de regresie a lui у în funcţie de x. El exprimă, cantitativ, cu cât creşte
sau scade fenomenul у când x creşte sau scade cu o unitate de măsură;
r„ - coeficientul de corelaţie liniară Bravais-Pearson;
5X- deviaţia standard a fenomenului x;
b,, - deviaţia standard a fenomenului y.
Exemplu:

Tabelul 23

în ălţim ea x

Frecvenţe fx

G reutatea у

Frecvenţe fy

130

3

29

132

5

30

3
4

135

7

31

3

136

4

32

4

137

3

33

4

34

2

35

1

36

1

Repartizarea a 22 de copii conform înălţimii (x) şi greutăţii (y) au oferit ur
mătoarele date: înălţimea medie - 134 cm; greutatea medie - 31,8 kg; abaterea
standard pentru înălţime (x) - 2,37; abaterea standard pentru greutate (y) - 1,97;
coeficientul de corelaţie - 0,82.
Cu cât se va modifica greutatea corpului la copiii în cauză, dacă înălţimea
acestora va creşte cu 1 cm?
Substituind datele în formula coeficientului de regresie, obţinem:
S..
1 97
Rg * =rn — = 0 .8 2 —— = 0.82 •0.83 = 0.68kg tem
*

* Sx

2.37

S

Concluzie: Creşterea înălţimii medii cu 1cm la copiii studiaţi va avea drept
urmare creşterea greutăţii lor cu 0,68 kg.
Utilizând coeficientul de regresie, se poate afla mărimea fenomenului у (în
cazul analizat anterior - greutatea), fară a recurge la măsurarea acestuia, utilizând
în acest scop numai fenomenul x (greutatea). Se foloseşte următoarea ecuaţie a
regresiei:
y = Y+ Rgyx\ x - X j , în care:
у - greutatea cercetată;
X - mărimea cunoscută a înălţimii;
Rg„ - coeficientul de regresie al înălţimii în raport cu greutatea;
у - greutatea medie a colectivităţii cercetate;
Y - înălţimea medie a colectivităţii cercetate.

în cazul dat înălţimea medie - 134 cm; greutatea medie -3 1 ,8 kg; Rg^ - 0,68.
Se cere de aflat care va fi greutatea copiilor care au înălţimea de 135 cm.
înlocuind datele în formulă, obţinem:
у = Y+ R g A x - X ^ = 31,8+ 0,68 (135- 1 34) = 31,8 + 0,68-1 = 32,5kg
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Astfel, înălţimii de 135 cm îi corespunde greutatea de 32,5 kg.
Scara regresiei: In domeniul cercetărilor somatometrice a copiilor şi adoles
cenţilor este foarte importantă metoda de estimare a indicatorilor înălţimii, greută
ţii corpului, perimetrului toracic etc. Valorile individuale ale acestor valori diferă
uneori destul de evident. La persoanele care au aceeaşi înălţime greutatea corpului
poate varia în limite destul de mari.
Mărimea diversităţilor individuale a acestor caracteristici este redată de abate
rea standard a regresiei - 6Rg, care este calculată cu ajutorul formulei următoare:
s n = ‘j s y - ‘l - r*y2
Cu cât va fi mai mică valoarea abaterii standard a regresiei, cu atât mai mici
vor fi limitele de variaţie a valorilor individuale faţă de media lor.
In exemplul anterior, conform datelor obţinute, valoarea abaterii standard a
regresiei va fi:

S R), = ^ S v - ] - r J = 1 ,9 7 -1 -0 ,822 = 1,97-0,33 = ±0,65*g/cw

Cunoscând valoarea coeficientului de regresie, folosind ecuaţia regresiei şi
abaterea standard a regresiei, se poate forma scara regresiei.
1.11.
ALTE METODE
STAT1ST1CO-MATEMATICE DE ANALIZĂ A INFORMAŢIEI
In afară de metodele matematice şi statistice de prelucrare a informaţiei descri
se mai sus, există şi alte metode, mai complicate, a căror utilizare permite analiza
şi sinteza mai aprofundată a fenomenului cercetat şi a factorilor determinaţi. în cele
ce urmează le vom caracteriza succint. Cei interesaţi să le studieze aprofundat vor
consulta surse ştiinţifice suplimentare.
1. Analiza discriminantă. Esenţa metodei constă în acordarea de ponderi, ce
derivă din nivelurile fenomenului studiat sau „note” - diferiţilor factori de risc. No
tele se acordă pe baza datelor generale pentru întreaga totalitate sau pe baza riscului
relativ al eşantionului cercetat pentru fiecare factor de risc în parte.
Reiese că^ factorii cu o pondere (notă) mai mare dau şi un indice majorat al
fenomenului. în metoda dală de analiză se evidenţiază anumite trepte, unde factorii
de risc sunt grupaţi după ponderile lor (mici, medii, mari etc.). Această analiză dis
criminantă numită ..pas cu pas” poate fi efectuată descendent (prin eliminare) după
note sau ascendent (aditiv). Aici se utilizează formula de funcţie lineară:
D = б,*, + b2x 2 + ...b kx k , unde:
D - funcţia lineară discriminantă:

X- semnul fenomenului studiat (mediu, rang, greutate, vârstă);
b - coeficientul de ponderare.

2. Analiza prin componente principale. Este o metodă specială de corelaţie
dintre evenimentul produs şi multitudinea de factori calitativi şi cantitativi.
Prin combinarea liniară a semnelor, ultimele sunt concentrate în mai puţine
variabile şi astfel cele cu o pondere mai mare în influenţarea evenimentului devin
componente principale. Aceste componente principale corespund axelor principale
după care se desfăşoară punctele variabilelor, în cazul nostru ale factorilor de risc,
eliminându-se astfel factorii cu o mai mică influenţă asupra fenomenului.
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3. Analiza factorială. Este, în principiu, similară analizei prin componente
principale, exprimând variabilele iniţiale sub forma unei combinaţii lineare de fac
tori comuni şi specifici.
Analiza factorilor poate fi efectuată prin două metode tehnico-tematice:
• metoda factorială a lui Spearmen, cu un singur factor comun;
• metoda de analiză multifactorială, care include un număr mai redus de fac
tori comuni.
Analiza factorială, pornind de la corelaţie şi regresie, caută să sintetizeze acţi
unile sinergice sau antagoniste ale mai multor factori de risc şi astfel evidenţiază pe
cei cu pondere mai însemnată în determinarea fenomenului.
Aici, însă cercetătorul trebuie să fie prudent în analiza rezultatelor căpătate,
care nu întotdeauna pot fi considerate definitive. Deci, pe parcurs se pot găsi şi alte
soluţii, prin rotarea spaţială a vectorilor reprezentativi ai factorilor, care să determi
ne logic legăturile de dependenţă multifactorială.
4. Corelaţia multidimensională şi regresia liniară multiplă. A fost deja de
scris că corelaţia şi regresia se utilizează mai ales în cazul dependenţei a două
variabile cantitative, precis măsurabile, dar există şi posibilitatea evidenţierii de
pendenţei şi în cazurile variabilelor cu caracter calitativ.
In cazul corelaţiei multidimensionale proiectarea tridimensională permite cal
culul probabilist al fiecărui cuplu de variabile de două dimensiuni, calculându-se
astfel coeficienţii de corelaţie totală. Această corelaţie totală poate fi aplicată în
special în cazul repartiţiilor normale de frecvenţă la un număr mare de dimensiuni,
similar ca în corelaţiile tridimensionale, existând o mare gamă de corelaţii selective
ale variabilelor.
Pentru calculul regresiei multiple, cea mai simplă este metoda de programare
liniară, ce se transpune uşor în programul pentru calculator. Metoda aceasta per
mite să se introducă variabilele rând pe rând în regresia multiplă, până când orice
majorare nu mai modifică esenţial rezultatele.
5. Analiza secvenţională. Se poate aplica în orice studiu, inclusiv epidemio
logie şi se bazează pe regula de oprire a investigaţiei în funcţie de rezultatele obţi
nute până la data respectivă. Adică se utilizează mai des în domeniul observaţiilor
clinice şi în experimente.
Această metodă se bazează pe faptul că eroarea medie scade pe măsură ce este
mărit numărul de cazuri şi rezultă din formula:
cr
yln
6. Analiza dispersională. în selecţiile aleatorii, când se formează grupe de
eşantion, analiza dispersională ne demonstrează dacă aceste grupe fac parte sau nu
din aceeaşi populaţie. Cu alte cuvinte, când avem o totalitate selectivă, formată din
mai multe eşantioane mici, prin intermediul acestei metode de analiză, apreciem
dacă acest eşantion este omogen.
Se analizează, deci, variaţia întregii populaţii cu ajutorul a două mărimi: una
este variaţia în interiorul familiilor şi a doua - variaţia de la familie la familie. în
fond. este o analiză a deviaţiilor.
De exemplu, formula lui Fischer de analiză dispersională este următoarea:
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Când acest raport va fi supraunitar, deci coeficientul „F” va fi mai mare sau
mai mic ca unu, se respinge ipoteza nulă (Ho) că cele două eşantioane comparate
ar fi din aceeaşi populaţie şi se acceptă ipoteza alternativă (H I) că ele sunt semni
ficativ diferenţiate.
Variaţia acestor eşantioane depinde de metodologie şi de unii factori întâmplă
tori. Dispersia generală, Ia rândul său, depinde de suma dispersiilor factoriale ,JS ”
(a metodologiei) şi a dispersiei reziduale ,JS? (a factorilor întâmplători).
Raportul lor (coeficientul Fisher) se compară cu rezultatele standard calculate
special şi dacă ele sunt egale sau primul e mai mare decât cel tabelar, atunci influen
ţa factorului cercetat se consideră acceptată. Astfel, noi putem analiza şi determina
prioritatea influenţei factorilor metodologici sau întâmplători, sau a diferitelor gra
daţii şi combinaţii ale lor referitor la fenomenul studiat.
în practică se folosesc mai multe metode de analiză dispersională în caz de:
a) complex dispersional al unui factor;
b) complex a doi factori interdependenţi;
c) complex multifactorial.
Ultima metodă permite de a analiza mai aprofundat influenţa celor mai di
verşi factori şi condiţii asupra fenomenului cercetat, de aceea ea este utilizată mai
frecvent.
Aplicarea corectă a metodelor statistice şi a tendinţei generale a schimbării
fenomenelor în dinamică permite extrapolarea acestora pe o anumită perioadă (mai
scurtă sau mai îndelungată) în funcţie de modificările factorilor determinanţi şi
favorizanţi cu acţiune pozitivă şi negativă. Aceasta prezintă interes în planificarea
serviciilor sanitare, în conformitate cu modele previzionale, care pot fi grupate în:
inductive; deductive; normative; mixte.
M etodele inductive fac apel la opinia unor persoane experimentate în speci
alitatea problemei în care se efectuează investigaţia, sau se află părerea altor per
sonalităţi din diferite domenii de preocupare, comparând-o cu cea a specialiştilor.
Pentru aceasta se pregătesc, de obicei, anchete speciale pentru investigarea opiniei
experţilor (specialiştilor), personalului operativ, populaţiei. Aceste anchetări pot fi
repetate în dinamică la acelaşi grup de persoane (metoda Delfi) sau folosite pe o
cale multidisciplinară, având. însă, un scop comun, bine determinat şi fiind efectu
ate de una şi aceeaşi instituţie.
M etodele deductive prevăd utilizarea metodelor matematice, teoretice, pe
baza studiului curent, în dinamică, al fenomenului şi extrapolării lui pe o perioa
dă bine determinată (extrapolarea ritmului mediu anual de creştere sau scădere,
prin regresia liniară cu ajutorul parabolei, hiperbolei, prin metode exponenţiale
şi logistice etc.).
M etodele normative se bazează pe metodele obişnuite de analiză a fenome
nului studiat, a metodei inductive şi celei deductive, fapt ce permite de a elabora
normativele necesare de activitate a serviciilor pentru sănătate, a cadrelor etc.
Aceste metode previzionale în combinaţie cu cele obişnuite permit analiza
aprofundată a fenomenului cercetat şi formularea concluziilor şi propunerilor prac
tice respective adecvat situaţiei sociale, economice, spaţiale şi temporare în totali
tatea integrală pentru prezent şi viitor.
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1.12. PREZENTAREA MATERIALULUI STATISTIC
După ce materialul obţinut din cercetare a fost prelucrat, se trece la prezentarea
lui în tabele statistice şi în formă grafică.
1.12.1. PREZENTAREA PRIN TABELE

Tabelele statistice constituie cea mai exactă formă de prezentare a informaţii
lor obţinute prin observaţie sau experiment, pentru un bun cunoscător al statisticii
nefiind necesară prezentarea descriptivă a cercetării.
Tabelele statistice sunt constituite din machete formate din coloane verticale
şi rânduri orizontale, din întretăierea cărora rezultă o serie de rubrici, fiecare co
respunzând unei valori sau interval de valori al variantelor respective, exprimând o
anumită valoare medie sau relativă.
Tabelarea constituie o metodă comodă, sintetică şi sistematică:
- comodă, pentru că rezultatele cercetării sunt redate sub forma unor tabele
cifrice, permiţând observarea cu uşurinţă a aspectelor principale ale proble
mei cercetate;
- sintetică, pentru că datele cifrice redau aspectele esenţiale ale fenomenului
studiat;
- sistemică, pentru că între diferitele date cantitative sau calitative prezentate
în tabel, există o înlănţuire logică, uşurând înţelegerea lor.
Cerinţele de întocmire a unui tabel statistic sunt:
1. Fiecare tabel trebuie să aibă denumire, în care se include timpul.
2. Datele în tabel se aranjează corespunzător conţinutului acestora.
3. Fiecare tabel trebuie să aibă totalizări pe orizontală şi pe verticală.
4. în tabel se prezintă indicatori relativi sau medii aritmetici, dar nu date ab
solute.
Fiecare tabel trebuie să aibă denumire, care printr-o frază clară să redea
conţinutul tabelului, locul şi perioada de timp la care se referă şi modul în care
au fost obţinute datele. Datele titlului tabelului trebuie să răspundă la 4 întrebări:
ce, unde, când, cum? Ce cuprinde tabelul, unde s-a efectuat cercetarea, când s-a
efectuat cercetarea şi cum au fost obţinute datele? La întrebarea „cum?” se poate
răspunde printr-un asterix sub macheta tabelului (exemplu, tabelul 24).
Tabelul 24
M ortalitatea generală a populaţiei
R epublicii M oldova pentru anii 1 9 9 6 - 2 0 0 0 la 100 mii de locuitori
A nii analizaţi
Nr.

1997

1998

1999

2000

M edia
pe 5 ani

G enul
1996

1.

Ambele sexe

1 149,6

1 175,7

1 093,1

1 133,0

1 132,8

1 136,8

2.

Feminin

1 082,0

1 079,8

1 018,6

1 050,6

1 057,6

1 057,7

3.

Masculin

1 237,9

1 239,3

1 174,1

1 224,5

1 214,8

1 218.1

2. Datele în tabel se aranjează corespunzător conţinutului acestora. în
rândurile orizontale, în stânga machetei sunt cuprinse subgrupurilc din colectivita61

tea cercetată (populaţia repartizată după vârstă, sex, nou-născuţi pe judeţe, bolnavi
după diagnostic etc.), constituind subiectul tabelului, şi care corespund obiectului
de studiu. în coloanele machetei, în dreptul fiecărui rând al subiectului sunt prezen
tate valorile care corespund caracteristicilor de grupare, deci însuşirile exprimate
în valorile variantelor, constituind predicatul tabelului (valorile ce corespund înăl
ţimii, greutăţii nou-născuţilor, mortalităţii infantile, morbidităţii etc.).
3. Fiecare tabel trebuie să aibă totalizări pe orizontală şi pe verticală. To
talul în tabelele statistice poate fi înscris în primul rând şi în prima coloană sau
în ultimul rând şi în ultima coloană, neexistând standarde unificate privind acest
criteriu. Atunci când nu dispunem de datele necesare, pentru a le înscrie în căsuţele
tabelului se trage o linie orizontală, semn al inexistenţei datelor respective, iar când
nu cunoaştem datele necesare pentru a fi înscrise într-o căsuţă a tabelului, deşi ele
există, acest lucru se exprimă prin câteva puncte succesive (tabelul 24).
4. în tabel sunt prezentaţi indicatorii relativi sau mediile aritmetice, dar
nu datele absolute. Deoarece compararea datelor absolute nu este reprezentativă
din punct de vedere statistic, nu putem constitui tabelele, care în special ne permit
compararea rapidă din astfel de date. Valorile medii şi indicatorii relativi permit
efectuarea comparaţiilor veridice, deci anume pe acestea le includem în tabele.
Excepţii servesc cazurile când valoarea fenomenului constituie numere mici (de
exemplu 2 cazuri de letalitate), care sunt percepute mai uşor decât valoarea relativă
a acestor cazuri unice (0,0002%o). Uneori în tabel pot fi incluse cifrele absolute, dar
numaidecât paralel se arată şi valoarea relativă a acestei cifre.
Tipuri de tabele statistice. Există în general o mare diversitate de tabele sta
tistice. de la cele mai simple, care au la bază un singur criteriu de clasificare, până
la cele mai complexe, care au la bază mai multe caracteristici, depinzând atât de
natura materialului cercetat, cât şi de ingeniozitatea celui care le întocmeşte. Este
recomandabil însă să nu uităm lucrul cel mai important şi anume faptul că tabelul
trebuie să redea cu uşurinţă esenţialul. în scop didactic am împărţit tabelele în 3
tipuri:
- tabele pentru clasificarea dichotomică;
- tabele pentru distribuţia de frecvenţe;
- tabele de corelaţie.
Tabelele pentru clasificarea dichotomică Ie utilizăm în situaţia în care cer
cetăm fenomenele care se caracterizează prin însuşiri sau caracteristici diametral
opuse, excluzându-se unul pe altul (tabelul 25).
Tabelul 25
D istribuţia elevilor din colectivitatea X
în anul Y pe sexe, locul de trai şi prezenţa sau absenţa cariei dentare
Total

Sex

M

C aria dentară

Dom iciliul
R

200

U

100

R

150

U

50

300

500
F

62

200

P
A
P
A
P
A
P
A

150
50
60
40
100
50
30
20

„A dichotomiza”, în limba greacă, înseamnă a divide, a împărţi în două. De
exemplu, populaţia unei colectivităţi, distribuită sau repartizată pe sexe, se împarte
în două părţi: de sex masculin şi de sex feminin; după starea de sănătate populaţia
poate fi sănătoasă sau bolnavă; după mediu se poate împărţi în populaţie rurală şi
urbană; după reacţia la tuberculină (IDR) poate fi pozitivă sau negativă etc.
în cazul utilizării unei astfel de prezentări nu trebuie să admitem mai mult de
două, maxim trei dichotomizări, întrucât prin supraaglomerare ele devin confuze,
greu de urmărit şi interpretat.
Tabelele pentru distribuţia de frecvenţe le utilizăm atunci când dorim să
prezentăm rezultatele grupării după anumite criterii.
Tabele de corelaţie le folosim pentru evidenţierea corelaţiei dintre două feno
mene între care în mod logic există o legătură de dependenţă. Aceste tabele (tabelul
26)se caracterizează prin aceea că au două variabile: una determinantă (factorială)
şi cealaltă determinată (rezultantă). în cazul tabelului de corelaţie valorile înscrise
în căsuţele tabelului corespund în aceleaşi timp unei anumite grupe de valori a
primului fenomen determinant şi unei anumite grupe de valori a celui de al doilea
fenomen determinat de primul. Ca atare cele două variabile ale tabelului de core
laţie trebuie să fie împărţite într-un număr egal de grupe de valori pentru ca ele să
se coreleze în perechi.
Tabelul 26
D istribuţia bolnavilor cu HTA în funcţie de grupe de vârstă şi valori ale TA
G rupe
de vârstă
40-44
45-47
50-54
55-59

160-169,9

Valorile TA
180-189.9
170-179,9

200-209.9

5
10
15
20

Exem plu: încercând să stabilim dacă între vârsta bolnavilor hipertensivi şi
valorile TA există sau nu o legătură de dependenţă, utilizăm un astfel de tabel de
corelaţie din care una din variabile (factorială) este prezentată de grupa de vârstă,
iar cealaltă (determinată sau rezultantă) este prezentată de grupele de valori ale TA.
Se observă o legitate între creşterea valorilor TA şi vârstă, legătură care va fi
măsurată printr-un coeficient de corelaţie studiat la capitolul respectiv.
1.12.2. REPREZENTAREA GRAFICĂ A DATELOR STATISTICE

Reprezentarea grafică face posibilă înţelegerea fenomenelor studiate (nata
litatea, morbiditatea, mortalitatea) prin diferite semne - simboluri (linii, figuri,
puncte etc.).
Graficele sunt folosite pentru a prezenta:
- Dinamica fenomenului.
- Compararea indicatorilor care se referă la unul şi acelaşi timp, dar în obiec
te diferite (N.,M., М.).
- Structura fenomenului studiat.
- Dependenţa unor indicatori de alţii.
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- Gradul de răspândire a unui anumit fenomen.
- Controlul asupra îndeplinirii obiectivelor planificate.
Rolul graficelor:
- să orienteze utilizatorul în selectarea informaţiilor importante din raportul
statistic;
- să dezvolte idei ulterioare şi să le explice;
- să ajute utilizatorul să privească în profunzime problema prezentată în ra
portul statistic;
- să încurajeze compararea şi analiza informaţiilor.
Graficul este de fapt o hartă care „vorbeşte” direct ochiului şi este foarte efici
entă în crearea unei imagini în mintea receptorului.
Principalele componente ale unui grafic sunt (figura 4):
1. suprafaţa de reprezentare;
2. suprafaţa graficului mărginită de axe şi cadran;
3. aria graficului;
4. legenda graficului;
5. reţeaua de axe - liniile orizontale şi verticale;
6. etichetele corespunzătoare axelor.
Suprafaţa

1. Suprafaţa de reprezentare este o suprafaţă imaginată ce conţine întregul
grafic, incluzând titlul şi textele explicative. în mod normal suprafaţa de reprezen
tare nu este marcată în nici un fel. Suprafaţa de reprezentare include:
• Titlul graficului;
• Axa verticală Y;
• Eticheta atribuită axei Y (nr. decese la 1 000 n/v);
• Valoarea maximă;
• Valoarea scalei (0, 2, 4 ...18);
• Marcajul care indică limita dintre valorile scalei;
• Valoarea minimă (0);
• Axa orizontală X;
• Suprafaţa graficului;
• Curbe, coloane etc.;
• Legenda;
• Sursa.
2. Suprafaţa graficului este suprafaţa ocupată de grafic fară titlu, valorile
scalei etc. Raportul dintre şi F e s te X T = 1,6: 1 sau 3 : 5.
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3. Aria graficului este o arie imaginară, care conţine desenul propriu-zis (co
loane, benzi, curbe etc.).
4. Reţeaua de axe orizontale şi verticale. Reţeaua de axe permite citirea
graficului cu mai multă uşurinţă. Axele orizontale se utilizează în cazul reprezentă
rii prin bare verticale, iar axele verticale - prin bare orizontale.
5. Textul. Toate informaţiile necesare înţelegerii graficului trebuie incluse în
suprafaţa de reprezentare.
6. Titlul şi alte texte. Titlul trebuie se descrie într-o formă concisă conţinutul
graficului:
- grupul descris (sub 5 ani);
- variabile implicate (mortalitate);
- anul / ani la care se referă datele (1993-2000);
- tipul de date (%, %o ...); (la 1000 n/v);
Titlul trebuie:
- să fie uşor de citit;
- să înceapă cu informaţia cea mai importantă.
7. Legenda şi etichetele trebuie scrise cu caractere mai mici decât cele folo
site pentru titlu.
8. Sursa de provenienţă a datelor: axe, scale, marcaje.
Axele sunt reprezentate prin linii drepte. Pentru axa Y textul se plasează dea
supra axei. Pentru axa X - sub axă. Valoarea min. a axei Y= 0, valoarea max.
trebuie să fie mai mare decât cea mai mare valoare prezentată.
Pentru a facilita citirea graficului axele sunt marcate cu intervale egale, iar
marcajele sunt însoţite de valorile corespunzătoare: 1,2, ...5 sau 10,20, ...50 ori
zecimale: 0,1, 0,2, ...0,5.
9. Legenda.
Pentru graficele Bare, legenda poate fi inclusă:
- în suprafaţa graficului;
- sub grafic;
- lateral, în partea dreaptă a graficului.
Pentru Curbe, legenda poate fi inclusă:
- sub suprafaţa grafică sau în partea dreaptă (când sunt prezente 3-4 curbe);
- deasupra lor: când curbele sunt vizibil distincte şi nu se intersectează;
- în afara suprafeţei grafice: când curbele sunt apropiate sau se intersectează.
10. Haşurarea şi colorarea graficelor.
- Se utilizează 4 sau 5 tipuri de haşurări.
- Accentuarea gradată a intensităţii haşurilor porneşte de la partea superi
oară a graficului către partea inferioară.
- Nuanţele de culori trebuie aranjate de la cea mai deschisă către cea mai
închisă.
- Culorile trebuie aplicate cu economie.
- Este recom andată folosirea unei singure culori cu diferite nuanţe ale
acesteia.
Tehnicile de construire a unui grafic:
- Elementul de bază de la care se porneşte în construirea unui grafic este
sistemul de coordonate (figura 5).
65

+y
.........
-X

o

+x

-y

- în mod tradiţional axa stângă
verticală este numită ordonată, sau axa
Y şi axa dreapta orizontală - abscisa
sau axa X.
- Acest sistem de coordonate
împarte planul în patru cadrane.
Grafice de frecvenţă:
Variabile cantitative.

Figura 5. Sistemul cartezian

, . ' Polare; histograma, diagrama
lui Scatter.
- Diagramele.
Histograma este o reprezentare prin bare alăturate a distribuţiei frecvenţelor.
Scala categoriilor variabilei este reprezentată pe axa X prin perioade egale. Scala
frecvenţelor este reprezentată pe axa Y şi se împarte în segmente.
Poligonul de frecvenţă.
Graficul liniar - seria cronologică, dinamică. Istoriograma /cronograma.
Diagramele cu bare - pentru comparaţii (statică).
Variabile calitative.
- Prin coloane, bare.
- Reprezentarea mai multor fenomene în acelaşi loc şi în acelaşi timp.
- Acelaşi fenomen în mai multe locuri (urban, rural).
Tipuri de grafice.
1. Cu coordonate rectangulare:
- cu scara aritmetică;
- cu scara semilogaritmică.
2. Cu coordonate polare (histograma, diagrama lui Scatter).
3. Speciale.
DIAGRAMELE

Diagramele sunt metode de prezentare statistică a informaţiei cu simboluri,
utilizând o coordonată.
Tipuri de diagrame.
1. Diagrame bazate pe lungimi:
- cu bare (verticale, orizontale);
- pictograme.
2. Diagrame de proporţii:
- cu bare;
- cu discuri.
3. Diagrame cu coordonate geografice.
4. Diagrame speciale.
1.13. ORGANIZAREA CERCETĂRII STATISTICE
Cunoaşterea stării de sănătate a populaţiei necesită o metodologie complexă
de cercetare. Noţiunea de cercetare înseamnă investigaţia efectuată în vederea
cunoaşterii stării sau dinamicii fenomenelor, a distribuţiei şi determinanţilor bolii
şi sănătăţii în populaţiile umane.
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Există 4 etape diferenţiale de care trebuie să se ţină cont în cadrul oricărei
cercetări (figura 6).
E ta p a 1

E t a p a II

E t a p a III

E t a p a IV

Figura 6. E tapele cercetării statistice

I. întocmirea planului şi programului de studiu.
II. Colectarea informaţiei primare conform planului.
III. Prelucrarea şi gruparea informaţiei.
IV. Analiza şi sinteza datelor obţinute.
Etapa /. întocmirea planului şi programului de studiu. Planul constă în fixa
rea scopului şi a sarcinilor de studiu. Scopul studiului trebuie să elucideze unele
probleme de sănătate ce urmează să fie testate pe calea observaţiilor sau pe cale
experimentală.
Sarcinile (premisele, obiectivele) cercetării ştiinţifice trebuie să fixeze verifi
carea unor ipoteze sau a legăturilor de corelaţie dintre fenomene.
Obiectul de studiu este compus, mai frecvent, dintr-o colectivitate de bolnavi,
de populaţie, de grupuri profesionale etc. şi o colectivitate de instituţii medicale.
Obiectul de studiu este compus din unităţi de studiu cu caracteristicile sale (un pa
cient, un lucrător, o policlinică etc.).
Delimitarea în volum a colectivităţii cercetate. Oricare ar fi obiectul de cer
cetări şi scopul urmărit, este necesară delimitarea ei ca mărime, volum, număr de
fenomene, fiinţe sau lucruri studiate. Delimitarea se face prin observarea unui feno
men demografic sau de morbiditate, fie prin examinarea integrală a unei populaţii,
fie doar parţială.
După ce am apreciat volumul cercetării, determinăm locul (delimitare în spa
ţiu) cercetării şi delimităm timpul în care va avea loc cercetarea. Din acest punct
de vedere, cercetarea poate avea un caracter permanent în cazul observărilor sau
experimentărilor curente, fie un caracter periodic (ex. recensământul), la anumite
intervale de timp, fie un caracter de cercetare de o singură dată.
Programul de studiu prevede:
• Elaborarea suportului de informaţie - un document-anchetă în care se fi
xează toate caracteristicile unităţii de studiu.
• Elaborarea machetelor tabelelor statistice.
Etapa II. Colectarea informaţiei primare conform planului. La această etapă
există două cerinţe: colectarea se face în bază unitară, după o instrucţiune bine de
terminată anticipat; trebuie să se facă cât mai puţine erori de atenţie.
Colectarea informaţiei poate fi efectuată prin mai multe metode:
1.
Metoda observaţiei nemijlocite (directe) se utilizează de obicei în clinică
când medicul, după ce precizează anamneza bolnavului, face studiul obiectiv şi
investigaţiile de laborator ale pacientului, înregistrează în fişă aceste date. Analogic
se procedează şi în policlinică, şi la deservirea chemărilor la domiciliu. Dacă cer
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cetătorul statistic vrea să folosească această metodă, el trebuie să fie prezent alături
de medic şi să înregistreze datele de care are nevoie.
2. Metoda extragerii informaţiei (indirectă) se efectuează prin culegerea da
telor dintr-un formular statistic oficial. Când se efectuează acest lucru, se ţine cont
de programul de culegere a informaţiei, unde trebuie să fie indicat concret care
este unitatea de evidenţă, semnele ei atributive şi cantitative. Datele privind aceste
semne se extrag din documentele medicale şi se notează într-un registru special
sau în mai multe fişe, pe fiecare semn aparte. Această metodă se foloseşte des în
studiile statistice şi poate fi utilizată de însuşi cercetătorul sau de persoane special
instruite.
3. Metoda interviului standard utilizează informaţia prin intermediul unor
anchete, anterior pregătite, care includ întrebări speciale, la care respondenţii tre
buie să dea răspuns. Această metodă se foloseşte în studiile sociologice, dar poate
fi aplicată şi în orice studiu statistic sanitar în îmbinare cu alte metode de culegere a
informaţiei. Este foarte important ca întrebările incluse în anchetă să fie formulate
clar şi concret, în caz contrar respondenţii nu vor şti ce să răspundă la ele. Totodată
ancheta trebuie să fie anonimă, deoarece. în caz contrar, respondentul poate să re
fuze anchetarea.
Anchetele de informare se utilizează mai ales în cercetările stării de sănătate a
populaţiei şi în cercetările epidemiologice. întrebările din anchetă pot fi de tip:
- deschis, când la întrebare nu se dau variante de răspuns şi respondentul o
să-l formuleze singur;
- semideschis, când se dau variante de răspuns, dar se lasă un rând liber pen
tru expunerea unor opinii personale ale respondentului;
- închis, când la întrebare sunt date 2 şi mai multe variante de răspuns, iar
respondentului i se propune să aleagă unul din ele.
Ancheta poate să conţină toate tipurile de întrebări sau numai 1-2; trebuie să
fie nu prea voluminoasă ca să nu-l plictisească pe respondent. La anchetă, de obicei,
se anexează o instrucţiune în ceea ce priveşte comportamentul respondentului Ia
completarea ei.
Din punctul de vedere al scopului urmărit sunt mai multe tipuri de anchete:
1. De tip transversal - urmăreşte scopul de a determina structura, la un mo
ment dat. a unor fenomene observate în grupul de populaţie studiat. Anchetarea de
acest tip se repetă, de obicei, la anumite perioade (starea de sănătate, prevalenţa
unor boli cronice etc.).
2. De tip longitudinal - permite de a studia în dinamică unele fenomene. De
exemplu, incidenţa morbidităţii unor boli cu o mare variabilitate în timp (bolile
infecţioase). Aceste anchete, la rândul lor, pot fi prospective şi retrospective.
Cele prospective sunt mai avantajoase sub aspectul cunoaşterii decât cele re
trospective, deoarece permit stabilirea unui plan de cercetare dorit în condiţiile
fixate de cercetător.
Cele retrospective sunt mai uşor de efectuat, fiindcă se ia o perioadă dinamică
şi datele despre incidenţa sau prevalenţa morbidităţii ne permit să determinăm pre
cis pe cine să interogăm.
3. De tip epidemiologie - permite de a studia în mod obligatoriu loturi de per
soane în paralel cu loturi martor şi astfel se pot determina corelaţiile cauzale multifactoriale ale morbidităţii. Aceste anchete sunt detalizate la capitolul respectiv.
68

Etapa III. Prelucrarea şi gruparea informaţiilor. Informaţia colectată primar
urmează a fi prelucrată prin intermediul unui computer şi a programelor specializa
te. Prelucrarea constă din următoarele momente:
Verificarea cantitativă şi calitativă - verificarea logică a datelor. Prin verifi
carea cantitativă se are în vedere inventarierea lucrărilor rezultate din cercetare,
a înregistrării corecte în fişe, buletine etc.; prin cea calitativă - verificarea logică
a datelor (confruntând de ex. vârsta, sexul cu diagnozele etc.) pentru a descoperi
anumite incompatibilităţi. In cazul studierii morbidităţii se poate verifica dacă dia
gnosticul este corect înregistrat şi nu este doar un diagnostic simptomatic. Tot ceea
ce este ieşit din comun, mult „dispersat” faţă de o valoare „medie" a coeficienţilor
respectivi trebuie verificat din nou cu atenţie, pentru a găsi eventuale erori surveni
te fie în etapa de cercetare propriu-zisă, fie cu ocazia înregistrării.
Codificarea generală şi codificarea medicală - notarea cu un „cifru", sau mai
corect „cod” a tuturor caracteristicilor. Codificarea generală şi medicală diferă doar
prin natura caracteristicilor, ultima utilizându-se în cazul codificării bolilor, decese
lor, intervenţiilor chirurgicale etc. Codificarea medicală se efectuează după Clasifi
carea Internaţională a Maladiilor elaborată de OMS, în prezent revizia a X-a.
Gruparea - împărţirea materialului obţinut în cercetare după caracteristici
cantitative şi calitative şi poate fi:
simplă - când colectivitatea cercetată se analizează după o singură caracteris
tică: sex sau grupe de vârste, boli etc. în general ea serveşte nu atât la aprofundarea
corelativă a fenomenelor studiate, cât mai mult la cunoaşterea detailată a unei ca
racteristici tipice pentru fenomenul respectiv;
complexă (combinată) - se efectuează în baza mai multor caracteristici de gru
pare şi are ca scop studiul corelativ al obiectului cercetării. Astfel de exemple sunt:
structura morbidităţii pe medii (urban, rural), judeţe, sexe şi grupe de vârstă etc.;
repetată - scindarea sau reunirea grupelor obţinute după alte caracteristici de
grupare în vederea unei analize mai aprofundate, respectiv unei sinteze generale.
Calcularea indicatorilor relativi şi valorilor medii, a dispersiilor, a erorilor,
compararea, testarea diferenţelor.
Etapa IV. Analiza şi sinteza datelor obţinute. Analiza trebuie să scoată în evi
denţă structura şi dinamica fenomenelor cercetate, tendinţa acestor fenomene, legă
turile funcţionale de cauzalitate, ritmul de apariţie, dezvoltare şi stingere.
Sinteza constă în generalizarea rezultatelor, analizate în mod complex, com
pararea lor, evidenţierea legăturilor cauzale, descoperirea legităţilor existente în
cadrul fenomenului studiat, efectuarea concluziilor şi propunerilor pentru imple
mentarea în practică.

CAPITOLUL 2

A P L IC A R E A M E T O D E L O R
E P ID E M IO L O G IC E D E ST U D IU ÎN SĂ N Ă T A T E A P U B L IC Ă

2.1. ISTORIC. ASPECTE GENERALE
Primele elemente de epidemiologie le putem găsi în Biblie şi în scrierile lui
Hipocrate. Hipocrate afirmă în „Aforisme” şi în „Miasme, ape, lacuri” că apariţia
îmbolnăvirilor este influenţată de factori aparţinând mediului de viaţă al colectivi
tăţilor umane.
în 1662 John Graunt pune bazele aplicării statisticii în medicină.
Prima aplicaţie a epidemiologiei în Sănătatea publică este reprezentată în lu
crarea lui Frank despre fundamentarea politicii de sănătate din Imperiul Habsburgic (sec. XVIII).
Jeims Lind reuşeşte să demonstreze prin metode epidemiologice, în anii 17471753, că scorbutul nu este o maladie transmisibilă, ci una carenţiaîă netransmisibilă.
Numai la mijlocul sec. XIX s-a înregistrat reluarea amplă a ideii lui Hipocrate,
caracterizată prin determinări ale distribuţiei îmbolnăvirilor în anumite grupuri de
populaţie umană. Studiile lui John Snow asupra epidemiei de holeră din Londra în
perioada anilor 1852 - 1853 au demonstrat corelarea riscului de holeră cu consu
mul de apă improprie. Cercetările lui Snow marchează începuturile epidemiologiei
moderne şi ele au certificat necesitatea implicării studiilor fizice, chimice, biologi
ce, sociologice şi politice în epidemiologie.
Contemporanul lui J. Snow, W. Farr, realizează prima clasificare a bolilor (1885).
J. Goldberger evidenţiază asocierea dintre pelagră şi consumul de faină de porumb,
într-o vreme în care această boală era suspectată a avea origine infecţioasă (1914).
Epidemiologia modernă recunoaşte încă un moment fundamental în dezvolta
rea sa, reprezentat de studiile lui Doll şi Hill în anii 1950 privind corelaţia dintre
fumatul de ţigarete şi cancerul pulmonar. Ele au marcat şi începuturile epidemio
logiei bolilor cronice.
în 1958, Lee stabileşte şi demonstrează asociaţia dintre hipertensiunea arteria
lă şi funcţiile de conducere. în 1953, Moris a scos în evidenţă legătura dintre afecţi
unile coronariene şi profesiunile cu caracter activ (munci fizice) şi cele cu caracter
sedentar. Trăsătura distinctivă a epidemiologiei bolilor cronice (nontransmisibile)
faţă de epidemiologia bolilor transmisibile este aceea că ea caută să stabilească fac
torii de risc; aceşti factori nu sunt în mod obligatoriu factori cauzali, ci sunt oricare
din factorii care au intervenit, determinând sau favorizând îmbolnăvirea.
Din suita de factori care acţionează simultan sau succesiv sunt semnificativi
doar aceia care ar putea fi jugulaţi pentru a întrerupe lanţul patogenic. Deci, în
epidemiologia bolilor nontransmisibile nu vorbim de „cauze”, ci de factori de risc,
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Tabelul 27
C O R E L A Ţ IA : B O L I-F A C T O R I DF. RISC
Factori de risc
Tutun

Boala
Boala
cerebro- Cancer
coronariană
vasculară
X

X

Colesterol

X

X

Alcool

X

BROC

Diabet

X

X

X
X

Hipertensiune

X

X

Alimentaţie

X

X

X
X

Obezitate

X

X

Sedentarism

X

X

Stres

X

Medicamente
Profesie

X

Mediu

X

Societate

X

X

X

Ciroză

Malformaţii

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

noţiune mult mai largă, care înglobează, pe lângă factorii cauzali, de obicei necu
noscuţi, ca fiind cauza bolii, şi alţi factori care contribuie la producerea îmbolnăvi
rii (tabelul 27).
Factorii de risc sunt acei factori de mediu care influenţează negativ starea de
sănătate. Legat de această noţiune, riscul se defineşte ca fiind totalitatea condiţiilor
sau circumstanţelor de ordin medical sau de altă natură care ar putea prezenta un
pericol pentru sănătate şi care situează individul sau grupul uman asupra căruia
acţionează într-o poziţie de inferioritate faţă de alţi indivizi sau alte colectivităţi
identice.
Există factori de mediu care influenţează pozitiv starea de sănătate (pot deter
mina o dezvoltare fizică mai bună, pot să scadă frecvenţa îmbolnăvirilor, să măreas
că speranţa de supravieţuire) şi sunt numiţi în epidemiologie „factori de protecţie"’.
Există şi altă categorie de factori, a treia, aşa-numiţii factori indiferenţi, care nu au
nici o acţiune asupra stării de sănătate.
2.2. EPIDEMIOLOGIE.
DEFINIŢIE, OBIECTIVE, DOMENII DE APLICARE
Cuvântul epidemiologie provine de la cuvintele greceşti epi, ceea ce în tradu
cere înseamnă despre, demos - popor, populaţie şi logos - studiul ştiinţa. Astfel
spus epidemiologia este ştiinţa care studiază procese la nivel populaţional.
Prezumpţiile fundamentale ale epidemiologiei sunt:
- bolile nu apar din întâmplare;
- bolile sunt cauzate de factori care pot fi preveniţi.
Definiţia epidemiologiei a fost dată de savantul J. Last : Epidemiologia este
studiul distribuţiei determinanţilor stărilor şi evenimentelor legate de sănătate în
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anumite populaţii, precum şi aplicarea rezultatelor studiului în controlul probleme
lor de sănătate (1988).
Grupurile populaţionale şi nu individul constituie obiectul preocupărilor epi
demiologice.
Acestea pot fi:
- populaţia-ţintă. de referinţă (de exemplu, populaţia care locuieşte într-un
teritoriu delimitat);
- un grup particular de bolnavi (epidemiologia clinică).
Obiectivele epidemiologiei:
1. Descrierea distribuţiei bolilor sau a factorilor de risc în populaţie.
a) Descrierea distribuţiei bolilor sau a factorilor de risc în funcţie de ca
racteristicile personale ale indivizilor grupului uman luat în studiu.
b) Descrierea tendinţelor sau a evoluţiei temporale a bolilor sau a factori
lor de risc în populaţie.
1. Explicarea etiologiei bolilor sau a modului de transmitere a acestora. Do
vedirea existenţei unor relaţii dintre factorii explicativi şi rezultatele pe care le ge
nerează aceşti factori (factor de risc - boală).
2. Predicţia în legătură cu numărul probabil al bolilor dintr-o populaţie dată şi
cu caracterul distribuţiilor bolilor în acea populaţie.
3. Fundamentarea programelor de prevenire şi combatere a bolilor într-o po
pulaţie dată, prin ameliorarea serviciilor de sănătate.
Din cele patru obiective, ultimele două au un caracter practic, ceea ce a făcut
ca, în ultimii 20-30 de ani, epidemiologia să fie foarte modernă în toate ţările: în
cele în curs de dezvoltare - pentru bolile infecto-parazitare, în ţările dezvoltate
pentru bolile nontransmisibile.
Epidemiologia are două domenii de aplicare:
1. în sănătatea publică;
2. în medicina clinică (epidemiologia clinică).
Aplicarea epidemiologiei în sănătatea publică.
1. Clasificarea bolilor. Bolile sunt codificate după un sistem în funcţie de ca
racteristicile lor (de exemplu: bolile aparatului cardiovascular, bolile apa
ratului respirator) şi după modul lor de producere (accidente).
2. Descrierea tabloului real al bolii în populaţie.
3. Determinarea frecvenţei factorilor de risc.
4. Descrierea şi explicarea modelelor de morbiditate şi mortalitate.
5. Depistarea şi supravegherea de masă a bolilor.
6. Prevenirea şi controlul comunitar al bolilor.
7. Planificarea sanitară şi promovarea acţiunilor de sănătate.
8. Evaluarea acţiunilor, procedeelor şi serviciilor de sănătate.
Aplicarea epidemiologiei în medicina clinică.
1. Descrierca istoriei naturale a bolii.
2. Determinarea valorilor normale.
3. Completarea tabloului clinic şi identificarea de sindroame noi.
4. Studiul etiologiei bolilor.
5. Ameliorarea perspectivelor clinice (ameliorarea eficacităţii intervenţiei
prin evaluarea procedeelor diagnostice şi terapeutice).
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6. Evaluarea tehnologiilor medicale vechi şi noi.
7. Studiul prognosticului bolii.
8. Citirea critică a literaturii de specialitate.
2.3. NIVELELE CERCETĂRII EPIDEMIOLOGICE
Cercetarea epidemiologică este diferenţiată pe două niveluri:
I. Nivelul cunoaşterii (explicaţiei) - cercetarea fundamentală.
II. Nivelul intervenţiei (acţiunii) - cercetarea aplicativă.
Nivelul cunoaşterii are patru etape:
• etapa I-a - iniţierea procesului epidemiologie;
• etapa a II-a - iniţierea procesului patologic ca urmare a acţiunii factorilor
etiologici. Procesul patologic evoluează ajungându-se la boala care poate fi
depistată clinic sau prin examene de laborator;
• etapa a III-a - depistarea clinică a bolii;
• etapa a IV-a - supravegherea bolii.
Nivelul intervenţiei, evident, are următoarele componente:
• profilaxia primordială - modificarea distribuţiei factorului de risc;
• profilaxia primară - evitarea iniţierii şi declanşării procesului patologic;
• profilaxia secundară - evitarea depistării tardive a bolii;
• profilaxia terţiară - evitarea urmărilor nefaste ale bolii (incapacitate, inva
liditate. handicap, deces).
2.4. METODELE
DE CERCETARE UTILIZATE ÎN EPIDEMIOLOGIE
Caracteristicile metodelor folosite de epidemiologie:
• empirică
• numerică
• probabilistică
• comparativă.
Metodele utilizate în epidemiologie:
• Sistemul curent de informaţii sanitare
• Metoda biostatistică
• Eşantionajul
• Metode speciale de definire şi determinare a loturilor de studiu
• Tehnici de măsurare a riscurilor
• Standardizarea etc.
Cauzalitatea în conceptul epidemiologie este de fapt o asociaţie sau o legătură
de ordin terţiar sau secundar. Verificarea cauzalităţii se face sub aspect logic, prin
câteva procedee: prin studiul geografic, prin stabilirea coerenţei cu noţiunile teore
tice şi datele experimentale şi prin măsura forţei asocierii.
Studiul cronologic al factorului de risc şi al îmbolnăvirii: ar trebui ca variaţiile
în timp ale factorului de risc şi ale îmbolnăvirii să fie asemănătoare. Exemplu: dacă
schimbările meteorologice au legătură cu decesele prin infarct miocardic, ar trebui
ca şi curbele fenomenelor meteorologice să fie concordante cu curba deceselor prin
această afecţiune. Aşa se întâmplă şi în realitate, vârfurile de curbă ale fenomenelor
meteorologice coincid în timp cu frecvenţa mai crescută a deceselor prin infarct mi
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ocardic. Problema nu este totdeauna atât de simplă pentru că în marea lor majoritate
bolile au o perioadă de latenţă şi se pot constata suprapuneri ale curbei factorului de
risc şi a îmbolnăvirii (exemplu: alimentare - ateroscleroză).
Studiul geografic urmăreşte concordanţa factorului de risc în diverse teritorii
cu variaţiile bolii în aceleaşi teritorii. Exemplu: s-a verificat existenţa unei asocieri
strânse între poluarea radioactivă a mediului - cuantificată prin prezenţa stronţiului
radioactiv în lapte şi mortalitatea infantilă endogenă în unele zone din ţările Americii şi în Europa.
Coerenţa cu noţiunile teoretice şi datele experimentale: de multe ori găsim
variaţii paralele între doi factori în timp sau geografici. Trebuie dovedit că există
o legătură logică între ei. Exemplu: creşterea cantităţii de tutun vândut în Marea
Britanie între anii 1910 şi 1950 şi creşterea asemănătoare a mortalităţii prin cancer
bronhopulmonar în aceeaşi ţară.
Măsura forţei asocierii: cu cât un factor asociat este mai frecvent întâlnit în to
talitatea fenomenului, cu atât se poate considera că asocierea e mai strânsă. Această
măsură se face însă numai după ce cauzalitatea a trecut prin cele trei probe: timp,
spaţiu, coerenţă.
A face epidemiologie de boli nontransmisibile înseamnă a elabora şi verifica
ipoteze epidemiologice. Elaborarea ipotezelor se efectuează prin una din următoa
rele trei metode: metoda concordanţelor, metoda diferenţelor şi metoda analogiei.
Metoda concordanţelor porneşte de la constatarea existenţei unei relaţii di
recte sau inverse dintre factorul de risc şi efectul lui (boală, deces). Exemple: 1) cu
cât fumatul este mai frecvent într-o populaţie, cu atât anumite boli sunt mai frec
vente (relaţie directă); 2) cu cât concentraţia de fluor în apă de băut este mai mică,
cu atât frecvenţa cariei dentare este mai mare (relaţie inversă).
Metoda diferenţelor constă în sesizarea varietăţilor privind apariţia îmbolnă
virilor în diferite grupuri de populaţie. De exemplu: cancerul de col uterin diferă
ca frecvenţă la multipare (mai frecvent) faţă de nulipare, de unde şi ipoteza unei
posibile legături între numărul mare de naşteri şi cancerul de col.
Metoda analogiei se bazează pe stabilirea unei analogii între factorii de risc
şi efect. Exemplu: cancerul bronhopulmonar este mai frecvent la bărbaţi: bărbaţii
fumează mai intens. De aici ipoteza legăturii dintre cantitatea de tutun şi frecvenţa
cancerului bronhopulmonar.
Principalele tipuri de investigaţii epidemiologice sunt:
- anchetele epidemiologice
descriptive;
- anchetele epidemiologice
analitice;
- anchetele epidemiologice experimentale.
Anchetele epidemiologice descriptive pun în evidenţă variaţiile distribuţiei bo
lilor în populaţie şi a factorului de risc în funcţie de variaţia unor caracteristici de
timp, de spaţiu şi de persoană. Anchetele descriptive servesc la elaborarea ipoteze
lor, fară a putea să Ie verificăm, şi răspund la întrebările: când se produce fenome
nul, unde şi la cine?
Anchetele epidemiologice analitice verifică analitic, la nivel individual, rolul
factorului de risc sau al factorului de protecţie şi răspund la întrebările: Cum şi de
ce se reduce fenomenul?
Studiile epidemiologice experimentale controlează practic, cu supliment de
verificare, ipoteza elaborată descriptiv şi verificată analitic.
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2.5. M ETODOLOGIA ANCHETELOR DESCRIPTIVE
Obiectele epidemiologiei descriptive, formulate de J. Mausner şi A. Bahh, sunt:
1) permiterea evaluării tendinţelor în starea de sănătate şi a comparaţiilor în
tre ţări şi între subgrupuri în interiorul ţărilor;
2) fundamentarea planificării sanitare şi a evaluării serviciilor de sănătate;
3) identificarea problemelor de studiere prin metode analitice şi stabilirea ce
lor mai potrivite zone pentru efectuarea cercetării.
Anchetele descriptive pun în evidenţă existenţa într-o populaţie a unor mala
dii şi a unor factori de risc, permiţând elaborarea ipotezelor epidemiologice, dar
nu permit cunoaşterea existenţei la acelaşi individ atât a factorului de risc, cât şi
a efectului (boală sau deces). Exemplu: dacă într-un teritoriu a crescut în decurs
de 30 de ani vânzarea de tutun, şi, în aceeaşi perioadă, în proporţii oarecum ase
mănătoare, a crescut şi mortalitatea prin cancer bronhopulmonar, putem formula
ipoteza că fumatul reprezintă un factor de risc pentru neoplasmul pulmonar. Studiul
descriptiv nu ne permite, însă, să ştim dacă indivizii care au fumat au decedat prin
cancer pulmonar sau, invers, dacă decedaţii prin această boală au fumat. Dovadă:
nu toţi P mătorii fac cancer pulmonar şi nu toate persoanele decedate prin această
afecţiure au fumat.
în plus, datele provin din surse diferite (cele privind creşterea consumului
de tutun provin de la reţeaua comerciali, iar cele privind mortalitatea prin cancer
bronhopulmonar - din statistica medico-sanitară) şi nu sunt obţinute după o meto
dologie elaborată de specialişti (medici,cercetătf riV ci după raportări curente ale
celor două organisme.

Colectarea datelor într-un studiu descriptiv.
Pentru a obţine datele medicale într-un studiu epidemiologie descriptiv există
2 direcţii principale:
1) prelucrarea datelor din statistica sanitară curentă,
2) efectuarea de anchete medicale de masă.
In afară de datele medicale, de multe ori sunt necesare şi date referitoare la po
pulaţie - pe care le obţinem fie din statistica demografică, fie direct de la organele
locale ale puterii de stat - date economico-sociale - preluate din anuarele statistice,
de la organele comerciale etc.
Este ştiut faptul că simpla prezentare cifrică a unor date de morbiditate sau
mortalitate, chiar dacă are o valoare pentru stabilirea unor necesităţi locale, nu poa
te fi utilizată ca atare în studiu.
Exemplu: dacă într-o localitate sunt în evidenţă 8 bolnavi de cancer, aceasta
poate servi doar pentru a planifica necesarul de medicamente pentru îngrijirea lor
o anumită perioadă de timp. Din punct de vedere epidemiologie este necesar să
cunoaştem anul în care au fost puşi în evidenţă cei 8 bolnavi, iar pentru studii mai
amănunţite, să ştim vârsta bolnavilor, sexul, profesia şi structura populaţiei locali
tăţii pe aceleaşi criterii. Având toate aceste date, se calculează o serie de indici în
care se raportează numărul de bolnavi - total sau pe sexe. pe vârste etc. - la popu
laţia din care ei provin.
în epidemiologie lucrăm cu cele patru categorii de indici cunoscuţi: indici in
tensivi, extensivi, de raport şi demonstrativi. Caracteristicile asociative care se stu
diază la anchetele epidemiologice descriptive sunt: de persoană, de loc şi de timp.
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Ipotezele epidemiologice trebuie verificate prin anchete epidemiologice ana
litice, în cadrul cărora, pe baza unei metodologii elaborate de cercetător (medic,
epidemiolog), se caută la fiecare individ dintr-o populaţie (sau eşantionul de popu
laţie) existenţa factorilor de risc şi a efectului (boală sau deces). Reluând exemplul
anterior, vom afla ce proporţie de fumători au făcut cancer bronhopulmonar şi ce
proporţie de nefumători au contractat boala sau, după o altă modalitate de aborda
re, care este proporţia fumătorilor în rândul bolnavilor de cancer bronhopulmonar
şi care este proporţia fumătorilor într-un grup de persoane similar, dar fară a avea
această boală. Dacă proporţiile diferă sau nu între ele, se poate considera verificată
sau nu ipoteza epidemiologică elaborată prin ancheta descriptivă.
în multe raporturi găsim că este de aşteptat să se producă saltul strict necesar
ai trecerii de la anchetele descriptive la cele analitice, singurele în măsură să dove
dească relaţiile epidemiologice şi să dea astfel obiectivitate strategiilor sanitare.
In realizarea anchetelor epidemiologice analitice se utilizează două căi princi
pale (uneori combinate): studiul prospectiv şi studiul retrospectiv al relaţiilor dintre
factorul de risc şi îmbolnăvire.
Noţiunile de prospectiv şi retrospectiv nu se referă la momentul efectuării an
chetei epidemiologice în raport cu fenomenul studiat, ci la momentul acţiunii fac
torului de risc.
2.6. ANCHETE EPIDEMIOLOGIC S PROSPECTIVE
în anchetele epidemiologice prospective ^A.E.P.) cercetarea începe fie înainte
de a acţiona factorul de risc. fie după ac<.<> ca şi se urmăresc subiecţii un timp sufi
cient^ pentru a putea să apară efectul (boală sau deces).
în funcţie de momentul acţiunii factorului de risc anchetele prospective se îm
part în două tipuri.
Anchetele prospective de tip 1: se ia în observaţie un lot de subiecţi - aleşi
aleator din populaţie - şi se aşteaptă să acţioneze asupra lor factorul de risc. Lotul
se autoîmparte, deci, într-un lot de studiu, asupra căruia a acţionat factorul de risc
X şi un lot martor, care nu a fost supus acţiunii factorului de risc. Cele două loturi
autoconstituite fară intervenţia cercetătorului vor fi urmărite până la apariţia efec
tului „M" (boală sau deces) şi se vor compara proporţiile persoanelor din Iotul de
studiu şi lotul martor la care a apărut efectul. Schematic, anchetele prospective de
tip 1 pot fi reprezentate ca în figura 7.
Se observă că în acest tip de anchete toate loturile sunt aleatorii: şi eşantionul
iniţial, şi loturile de studiu martor, şi grupurile de bolnavi şi nonbolnavi. în acest tip
de anchetă, toate loturile fiind aleatorii, nu se produce nici o eroare. Rezultatele vor
fi prelucrate prin metode epidemiologice - calculând riscul relativ şi atribual (vezi
mai departe) şi biostatistic (teste de semnificaţie).
Exemplu: presupunem că dorim să cunoaştem influenţa rujeolei asupra pro
dusului de concepţie. într-o anchetă epidemiologică prospectivă de tip 1, va trebui
să selectăm un grup suficient de mare de gravide, luate sub observaţie la începutul
sarcinii. O parte dintre ele se vor îmbolnăvi de rujeolă în primul trimestru al sarcinii
şi se vor autoconstitui în lot de studiu, celelalte fiind lotul martor. Se aşteaptă până
la finele sarcinii şi se consemnează numărul de copii cu malformaţii congenitale
născuţi de gravidele din cele două loturi (figura 8).
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Figura 7. A nchetă prospectivă de tip 1
(exem plu)

2.7.
ANCHETE
EPIDEMIOLOGICE PROSPECTIVE DE TIP 2
în aceste anchete se iau în studiu de la început un lot de subiecţi expuşi la fac
torul de risc ..X" şi un lot martor de neexpuşi şi se aşteaptă un timp suficient pentru
apariţia efectului J v f ' (boală sau deces).
In acest tip de anchetă Ioturile nu mai sunt autoconstituite, aici a intervenit
cercetătorul care le-a selectat, aleatorii rămânând numai distribuţiile bolnavilor
şi nonbolnavilor. Schematic, anchetele epidemiologice prospective de tip 2 pot fi
reprezentate ca în figura 8. De exemplu: reluăm aceeaşi problemă - cunoaşterea
influenţei rujeolei asupra produsului de concepţie. In anchetele prospective de tip 2
vom lua în studiu un lot de gravide trecute de luna a III-a de sarcină şi care au avut
rujeolă în primul trimestru al sarcinii (lotul de studiu) şi un lot martor de gravide
peste luna a III-a care nu au avut boală. Se aşteaptă până la finele sarcinii şi se în
registrează numărul de cazuri cu malformaţii congenitale născuţi de gravidele din
cele două loturi şi se calculează riscul relativ şi atribuabil.
în ancheta epidemiologică prospectivă de tip 1 nu trebuie să alegem un lot
martor, fiindcă persoanele anchetei se împart singure în două loturi. In ancheta
prospectivă de tip 2 trebuie să selectăm un lot martor.

Figura 8.

A nchetă prospectivă de tip 2 (schem ă)
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2.8. ANCHETE
EPID EM IOLOGICE ANALITICE RETROSPECTIVE
în acest tip de anchetă (numite de Schwarts şi Rougete anchete de tip 3 {figura
9) este controlată de către cercetător distribuţia bolii: se aleg de la început loturi
de bolnavi şi nonbolnavi, rămânând aleatorie distribuţia după factorul de risc X; se
caută să se afle prin anamneză sau prin consultarea documentelor medicale existen
te dacă asupra subiecţilor din cele două loturi a acţionat sau nu factorul de risc. în
anchetele retrospective riscul nu se poate calcula (ca în anchetele prospective), ci
doar se estimează.
a««»
EXPUŞI
IA FACTORUL DE R ISC .JT

LOT DE STUDIU
(bolnavi de JM”)
HONEXPIJŞI
IA FACTORUL DE R IS C .*"

1

HONEXPUŞI
LA FACTORUL DE R I S C X

Figura 9. A nchetă retrospectivă de tip 3 (schem ă)

Exemplu: La întrebarea privind influenţa rujeolei asupra produsului de con
cepţie putem răspunde şi printr-o anchetă retrospectivă: se ia un lot de cazuri cu
malformaţii congenitale şi un lot martor asemănător primului lot din toate punctele
de vedere (sex, vârstă etc.), dar fară malformaţii congenitale şi se află din anamne
za mamelor sau consultând documentele medicale câte din ele au avut rujeolă în
primul trimestru de sarcină {figura 10).

Figura 10. A nchetă retrospectivă de tip 3 (exem plu)
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Mult mai rar se utilizează anchetele retrospective de tip 1 {figura 11) în care se
selectează un eşantion din populaţie supus unui examen medical, în urma căruia se
autoselectează un lot de studiu format din indivizi care prezintă boala „M” şi un lot
martor fară boala ,.M*\ La cele 2 loturi autoselecţionate se caută prin anamneză sau
în documentele medicale existenţa în antecedente a factorului de risc „X”.

Exemplu: La aceeaşi întrebare din exemplul anterior se poate răspunde şi prin
efectuarea unei anchete retrospective de tip 1: se selectează un eşantion de nou-născuţi, care vor fi supuşi unui examen medical, după care se autoconstituie un lot de
studiu - copii cu malformaţii congenitale, şi un lot martor - copii fară malformaţii
congenitale. Se caută în antecedentele mamelor acestor copii dacă a existat sau nu
îmbolnăvirea de rujeolă în trimestrul 1 al sarcinii.

Alegerea tipului de anchetă epidemiologică analitică
Pentru a alege ce tip de anchetă se va efectua, se au în vedere:
• frecvenţa bolii în populaţie;
• frecvenţa probabilă a expunerii la risc;
• avantajele şi dezavantajele diverselor tipuri de anchete epidemiologice.
In ceea ce priveşte frecvenţa bolii în populaţie, trebuie de remarcat că dacă
boala pe care o studiem are o frecvenţă mică, sunt prevăzute şi preferate anchetele
epidemiologice de tip 3, care ne permit să selectăm un lot de bolnavi suficient de
mare pentru a putea să formulăm concluzii întemeiate. Dacă am efectua o anchetă
prospectivă, s-ar putea ca la sfârşitul perioadei de studiu să nu fi apărut nici un caz
de boală la acele loturiţde expuşi şi nonexpuşi Ia factorul de risc) sau să apară atât
de puţine cazuri încât să nu se poată trage nici un fel de concluzii referitoare la
legătura dintre factorul de risc şi boală.
De asemenea, nu sunt indicate anchetele retrospective de tip 1.
Invers, dacă boala este destul de frecventă, se pot elabora anchete epidemiolo
gice prospective.
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Dacă frecvenţa expuşilor la risc este foarte mică, nu se vor efectua anchete pro
spective de tip 1, deoarece la trecerea perioadei în care ar fi trebuit să acţioneze fac
torul de risc este posibil ca lotul de studiu care se autoconstituie să fie prea mic sau
chiar inexistent. In acest caz se vor prefera anchetele prospective de tip 2, în care
cercetătorul selectează de la început loturi suficient de mari de expuşi şi nonexpuşi
la risc. De asemenea, vor fi evitate anchetele retrospective din aceleaşi motive.
Invers, dacă frecvenţa expuşilor la risc este mare, sunt de preferat anchete
prospective de tip 1, care furnizează cele mai corecte rezultate.
Deci, anchetele prospective de tip I se recomandă atunci când factorul de risc
acţionează asupra unei proporţii mari din populaţie. Dacă frecvenţa expuşilor la
risc este mică, se preferă anchete prospective de tip 2; când frecvenţa bolii în popu
laţie este mică, se indică efectuarea anchetelor retrospective de tip 3.
2.9.
AVANTAJELE ŞI DEZAVANTAJELE
DIFERITOR TIPURI DE ANCHETE EPIDEMIOLOGICE ANALITICE
Anchete prospective.
Avantajele:
• se poate urmări direct modul în care acţionează factorii de risc pe tot par
cursul studiului şi efectul lor asupra sănătăţii;
• permit evaluarea directă a riscului relativ atribual;
• există mai puţine riscuri de concluzii false sau inexacte (inexactităţile da
torate erorilor sistematice, denumite în mod curent cu termenul ..biais'’, şi nesiste
matice - sunt mai frecvente în studiile retrospective);
• cei expuşi şi nonexpuşi la factorul „X"’ sunt selectaţi înainte de a se cunoaşte
efectul ,.M", deci măsura riscului nu este ..biais'' - determinată de prezenţa bolii.
Dezavantajele:
• durata mare, uneori durează mai mulţi ani;
• necesită un mare număr de subiecţi, dificil de urmărit timp îndelungat:
• pot apărea modificări în timp ale dimensiunii şi structurii loturilor (prin
plecarea persoanelor din localitate sau din zona studiată, prin deces, prin refuzul
de a mai colabora la anchetă; aceste evenimente nefiind egale în cele două loturi la
sfârşitul perioadei de studiu, mai ales dacă aceasta este lungă, cele două loturi vor
fi atât de diferite structural şi numeric, încât nu se vor mai putea obţine nici un fel
de rezultate);
• modificarea în timp a criteriilor de diagnostic şi definiţia bolilor;
• costul anchetelor prospective este de obicei foarte ridicat;
• dificil de repetat.
Anchete retrospective.
Avantajele:
• durata mică a studiului;
• numărul mic de subiecţi necesar pentru studiu:
• cost scăzut;
• aplicabile la boli rare;
• facilitatea efectuării studiului;
• permit analiza mai multor factori;
• permit repetarea studiului.
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D ezavantajele:
• nonrăspunsul care poate ţine de dorinţa persoanelor anchetate de a colabo
ra sau nu, de cunoaşterea problemei cercetate şi de memorie;
• documentele medicale consultate pot fi adeseori incomplete;
• dificultatea de a constitui un grup martor acceptabil;
• ancheta se referă de cele mai multe ori la persoanele în viaţă, sau decedaţi
recent de boala „M” pe care o studiem care au avut, probabil, forme mai grave ale
bolii şi, în acelaşi timp, o expunere mai intensă sau prelungită la factorul de risc;
• nu permite măsurarea directă, ci doar estimarea prin metode matematice a
riscului bolii sau riscului relativ şi numai în anumite condiţii;
• erorile sistematice („biais”) şi nesistematice (aleatorii) pot apărea mai frec
vent decât în studiile prospective.

Loturile studiate în anchetele epidemiologice.
în anchetele prospective de tip 1 se selectează un eşantion din populaţie, după
metodologia de eşantionaj; în continuare, aşa cum s-a arătat, loturile de studiu şi
martor şi grupurile de bolnavi şi non bolnavi se autoconstituie.
în anchetele prospective de tip 1 se selectează un eşantion din populaţie, după
metodologia de eşantionaj; în continuare, aşa cum s-a arătat, loturile de studiu şi
martor şi grupurile de bolnavi şi nonbolnavi se autoconstituie.
în anchetele prospective de tip 2 se selectează conform regulilor eşantionajului
un lot de persoane expuse şi un lot de persoane neexpuse la risc - eşantioane repre
zentative pentru populaţiile din care provin. în ceea ce priveşte dimensiunea, lotul
martor va fi cel puţin la fel de mare sau mai mare decât lotul de studiu şi în nici un
caz mai mic. Subliniem că nu este absolut necesar ca loturile să fie egale.
In anchetele retrospective, cercetătorul trebuie să calculeze cât mai exact di
mensiunea eşantionului de bolnavi şi să-l selecteze corect. în ceea ce priveşte lotul
martor, el se recomandă să fie alcătuit prin „metoda perechilor' (metodă care poate
fi aplicată cu succes şi în cazul anchetelor prospective de tip 2).
Această metodă constă în găsirea pentru fiecare bolnav a unei „perechi'" cât
mai perfect asemănătoare din cît mai multe criterii (sex, vârstă, mediu de domi
ciliu - urban sau rural, stare civilă etc.) şi care să difere doar prin lipsa bolii (sau
a expunerii la factorul de risc - în cazul anchetelor prospective de tip 2). Găsirea
„perechii” este o operaţie deosebit de dificilă, dar dacă s-a efectuat corect, valoarea
concluziilor studiate creşte.
Şi în anchetele retrospective lotul martor poate fi ales aleator din populaţia de
nonbolnavi. dar în acest caz se impune - de altfel şi în anchetele prospective de tip
2 - să se testeze statistic prin testul X2, dacă nu există deosebire semnificativă de
structură între lotul de studiu şi lotul martor, concluzii epidemiologice putându-se
formula numai dacă loturile au structuri asemănătoare din punctul de vedere al
tuturor criteriilor care ar putea distorsiona rezultatele studiului.
2.10.
ANCHETE
EPIDEMIOLOGICE EXPERIMENTALE ŞI OPERAŢIONALE
Anchetele epidemiologice experimentale şi operaţionale sunt singurele studii
epidemiologice în măsură să dovedească relaţia cauzală sau eficacitatea unor deci
zii diagnostice şi organizatorice.
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Principalele domenii de aplicare a acestor tipuri de anchete sunt:
1. Evaluarea eficacităţii vaccinurilor noi în protecţia populaţiei împotriva bo
lilor transmisibile.
2. Experimentarea în vederea introducerii în practica medicală a unor medi
camente noi, după ce acestea au fost verificate în laborator şi pe animale de experi
enţă.
3. Demonstrarea valorii unor conduite terapeutice noi faţă de cele uzuale în
momentul respectiv.
4. Evaluarea anumitor forme de organizare a asistenţei medicale.
5. Efectuarea cercetărilor privind etiopatogenia anumitor maladii pe subiecţi
umani. Acest tip de experiment a fost interzis de legislaţia multor ţări. date fiind
aspectele etice şi deontologice pe care le implică.
2.11.
METODOLOGIA
ANCHETELOR EPIDEMIOLOGICE EXPERIMENTALE
Anchetele epidemiologice experimentale prezintă deosebiri esenţiale faţă de
anchetele analitice:
a) în epidemiologia experimentală factorul de risc este controlat de către cer
cetător. Acesta constituie un lot martor şi un lot-test asemănător. Lotului martor i
se administrează un preparat în aceeaşi formă de prezentare şi cu acelaşi mod de
administrare, din care însă lipseşte partea activă (un aşa-numit „placebo”). în rea
litate metodologia nu este chiar atât de simplă, se foloseşte metoda de administrare
„orb” sau „dublu orb".
b) Alcătuirea lotului martor şi a lotului test este mult mai uşoară în epidemi
ologia experimentală decât în cea analitică. în anchetele analitice populaţia a fost
preselectată prin expunere la factorul de risc, iar expunerea la factorul de risc
nu este întâmplătoare. A găsi perechea perfect asemănătoare este foarte dificil,
teoretic aproape imposibil. în studiile experimentale. însă, având posibilitatea
să controlăm factorul de risc, putem stabili de la început două loturi identice, ur
mând ca abia după aceasta să-i administrăm unuia factor de risc sau de protecţie,
iar celuilalt - placebo.
c) Din motive etice şi deontologice, experimentarea factorilor de risc este
aproape întotdeauna imposibilă. în anumite limite este posibilă experimentarea fac
torului de protecţie (exemplu: vaccinuri), dar şi în acest caz se pun probleme etice,
în sensul că nu este corect ca persoanele din lotul martor să fie private de beneficiul
factorului de protecţie (al vaccinării - în acest exemplu).
Adm inistrarea fa cto ru lu i de risc sau de protecţie se poate efectua direct, expe
rimentatorul şi loturile fiind informate referitor la acest fapt. Nu trebuie să insistăm
asupra faptului că un asemenea experiment introduce multipli factori de eroare.
Pentru a elimina distorsiunile - hetero şi iroinfluente - experimentul în epide
miologie trebuie efectuat prin metoda orb sau dublu orb.
în metoda orb, sau denumit şi simplu orb. se lucrează cu două loturi identice,
cărora li se administrează produsul activ şi, respectiv, placebo-ul. Experimentatorul
cunoaşte care din cele două produse este activ şi care inactiv, dar persoanele din
cele două loturi nu ştiu acest lucru. Acest mod de experiment poate fi considerat
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până la un punct ca fiind corect şi obiectiv. Totuşi, ca urmare a faptului că experi
mentatorul cunoaşte care este produsul activ, pot apare două grupe de erori:
• atenţia cu care experimentatorul urmăreşte cele două loturi diferă, în sensul
unei atenţii mai mari faţă de lotul-test, care pe de o parte poate fi sesizată de persoa
nele din cele două loturi, iar pe de altă parte poate face ca experimentatorul să nu
sesizeze anumite aspecte care apar în lotul martor (considerat de către acesta „mai
puţin interesant”);
• modul de redactare şi comunicare a rezultatelor obţinute în cele două loturi
este incontestabil influenţat de faptul că experimentatorul ştie care este produsul
activ şi la ce efect trebuie să se aştepte din partea lui.
• Pentru a se evita aceste erori se preferă experimentul „dublu orb”, care
prezmtă avantaje incontestabile.
în experimentul dublu orb, nici loturile şi nici experimentatorul nu cunosc
care este produsul activ şi care este placebo-ul. Experimentatorul primeşte pro
dusele în ambalaje identice, dar care au nume de serie diferite. în momentul când
comunică rezultatele, indică şi numărul de serie al produsului administrat şi numai
conducătorul experimentului este în măsură să separe fişele cazurilor care au primit
produsul activ de cele ale cazurilor cărora li s-a administrat placebo. Este evident
că în acest tip de experiment obiectivitatea rezultatelor nu mai poate fi pusă la în
doială.
Un exemplu luat din experimentul clinic poate fi binevenit. Unui medic i s-a
dat să experimenteze un nou medicament antiastmatic, atât sub formă activă, cât
şi ca placebo. în prima fază i s-a cerut să informeze bolnavul care este produsul
activ şi care este placebo. Rezultatul a fost deosebit de clar: când se administra în
timpul crizei de astm medicamentul activ, criza încetă după câteva minute, în timp
ce administrarea produsului placebo nu influenţa cu nimic criza.
în a doua fază s-a folosit „simplu orb” : medicului i s-a precizat cutia cu me
dicamentul real şi cea cu placebo, cu indicaţia de a nu comunica bolnavului con
ţinutul celor două ambalaje. Medicamentul urma să fie administrat numai de către
medic, care trebuia să consemneze de fiecare dată efectul obţinut. Ca şi în prima
fază, administrarea medicamentului activ, cunoscut numai de medic, suprima criza,
spre deosebire de placebo, care nu o influenţa. După terminarea experimentului,
când medicul a comunicat rezultatele foarte nete obţinute, i s-a dezvăluit acestuia
că în ambele cutii a fost placebo şi astfel s-a tras concluzia că rezultatele aparente
foarte clare şi sigure s-au datorat, de fapt. atitudinii şi comportamentului diferit
al medicului, care era convins că administrează pacientului un produs activ sau
inactiv şi-l influenţa pe acesta pe cale psihică. Iar concluzia finală a fost că medica
mentul experimentat este de fapt de o valoare scăzută.
Am prezentat acest exemplu pentru a ilustra necesitatea experimentului dublu
orb, care va trebui aplicat ori de câte ori este posibil.
Rezultă că schema generală a unei anchete experimentale este următoarea:
1. Se aleg două loturi de subiecţi cât mai asemănătoare între ele.
2. Se administrează lotului martor un produs cu caracteristici similare, dar
fară componenţă activă (placebo).
3. Se administrează unui lot (lot test) produsul activ (factor de risc, de protecţie).
4. Administrarea se efectuează prioritar după metoda „dublu orb”.
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5. Se consemnează rezultatele apărute şi se calculează (după metodologia
prezentată pentru anchetele analitice) riscul bolii (decesului) la expuşi, riscul bolii
(decesului) la nonexpuşi, riscul relativ şi riscul atribuabil şi se face analiza, inter
pretarea acestor valori.
6. Se efectuează testarea statistică a deosebirilor constante - x2.
7. Se efectuează interferenţa epidemiologică (în cazul în care cercetarea s-a
făcut pe eşantion) după metoda Mictinen pentru riscul relativ sau atribuabil, pentru
a stabili intervalul de încredere al riscului în populaţia generală.
în încheiere menţionăm că metodologia şi metodele de studiere a bolilor non
transmisibile sunt, astăzi, un instrument de lucru şi de cercetare în toate domeni
ile, mai cu seamă în Sănătatea Publică. în ţările înalt dezvoltate, această metodă
este bine însuşită în instituţiile ce pregătesc viitori medici. La rândul lor, medicii
practicieni, având o bună pregătire în domeniul medicinei sociale, aplică cu suc
ces această metodologie, micşorând considerabil morbiditatea faţă de ţările unde
studiul prezent nu se aplică. Metodologia epidemiologiei bolilor nontransmisibile
a fost acceptată şi se utilizează în toate disciplinele care se ocupă de sănătate în
colectivitate, conferind ştiinţei medicale eficienţă şi rentabilitate crescute, grăbind
astfel evoluţia sistemului sanitar care trebuie să se adapteze la profundele modifi
cări ale structurii societăţii umane contemporane.

CAPITOLUL 3

SĂNĂTATEA POPULAŢIEI ŞI METODELE DE STUDIERE A EI

3.1. DEMOGRAFIA MEDICALĂ
3.1.1. ASPECTE GENERALE

Demografia este un termen care provine de Ia grecescul „demos’- popor şi
„grafos” - a descrie. Demografia defineşte ştiinţa, care se ocupă cu studiul popula
ţiei umane şi care se caracterizează printr-un sistem de indicatori.
Obiectul de studiu în demografie este populaţia, care poate fi studiată sub dife
rite aspecte: medical, social, economic, politic, juridic etc.
Relaţia medic-demografie
Informaţiile din domeniul demografiei sunt necesare diverselor categorii de
persoane, care lucrează în instituţiile medicale, şi descendenţilor din sistem, la ni
vel central.
Relaţia medic/medicină - sistem de sănătate/demografie poate fi privită din 2
puncte de vedere:
- medicul/sistemul de sănătate este furnizorul de informaţii pentru sistemul
statistic populaţionai - documentele, care stau la baza sistemului statistic populaţional sunt completate de către medic (certificatul medical constatator al născutului
viu, al născutului mort şi certificatul medical constatator al decesului);
- medicul/sistemul de sănătate este beneficiarul informaţiilor de ordin demo
grafic.
Medicul practician trebuie să cunoască caracteristicile pacienţilor (sexul, vâr
sta, ocupaţia, expunerea la factorii de risc din mediul de viaţă şi muncă etc.).

Exemple:
a) obiectul Sănătăţii Publice îl constituie studiul stării de sănătate a popula
ţiei. Din această abordare trebuie făcut diagnosticul stării de sănătate a populaţiei
unei ţări sau dintr-o colectivitate: marea majoritate a setului de indicatori ce mă
soară diversele aspecte ale stării de sănătate au la numitor populaţia generală sau
diverse subpopulaţii (subpopulaţii dintr-un raion, subpopulaţia de sex feminin sau
masculin, subpopulaţia din mediul urban sau rural, subpopulaţia de o anumită gru
pă de vârstă etc.).
b) alături de latura de descriere a stării de sănătate apare şi latura de interven
ţie (a serviciilor de sănătate). Numărul şi structura populaţiei sunt elemente impor
tante în stabilirea necesarului de vaccinuri, de medici care oferă servicii medicale,
în planificarea numărului şi tipurilor de unităţi medicale, a numărului de paturi în
spitale, în general şi pe specialităţi, de personal medical cu studii medii sau de per
sonal auxiliar, de medicamente etc.
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3.1.2.
MODALITĂŢI DE CULEGERE
A DATELOR ŞI INFORMAŢIILOR ÎN DEM OGRAFIE

Sistemul informaţional curent. Acesta deţine informaţii legate de naşteri,
decese, căsătorii, divorţuri, plecările şi intrările într-un anumit teritoriu. Date su
plimentare pot fi obţinute asupra puterii de reproducere a populaţiei - respectiv a
numărului de avorturi spontane sau la cerere.
Avantajele acestei surse:
- informaţiile sunt accesibile;
- ele curg permanent;
- există serii cronologice, care acoperă lungi perioade de timp şi care permit
evaluarea tendinţei fenomenelor;
- sunt uşor de obţinut;
- au calitate acceptabilă, fiind culese pe formulare standardizate;
- sunt comparabile între diverse teritorii ale ţării.

Dezavantaje:
- cantitatea de informaţii este limitată;
- uneori informaţiile sunt agregate la nivel de raion.
Documentele medicale purtătoare de informaţii sunt reprezentate de certifi
catul medical constatator al născutului viu, certificatul medical constatator al năs
cutului mort şi certificatul medical constatator al decesului. Pe baza acestora, la
oficiile de stare civilă, se completează documentele specifice (actele de stare civilă
şi buletinele statistice).
Statistica stării civile furnizează date referitoare la principalele evenimente
demografice: naşteri, decese, căsătorii, divorţuri.
Documentele medicale purtătoare sunt constituite din acte de stare civilă (cer
tificat de naştere, deces, căsătorie, divorţ), care, cu excepţia celui de divorţ, se com
pletează în momentul producerii evenimentului, şi buletine statistice demografice.
3.1.3.
CONCEPTELE
FUNDAMENTALE CU CARE OPEREAZĂ DEM OGRAFIA

Evenimentul demografic: un caz individual purtător al unei informaţii cu ca
racter demografic.

Fenomenul demografic: frecvenţa apariţiei unor evenimente demografice
într-o populaţie şi într-o anumită perioadă de timp.
Nivelul fenomenului demografic se măsoară în rate. Formula generală:
и
_
Kata “

Numărul de evenimente demografice ..,
Numărul populaţiei
10 0 0

Exemple de fenomene şi evenimente vezi în tabelul 28.
Tabelul 28
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E venim entul

Fenom enul

Născutul viu
Născutul mort
Decesul
Căsătoria
Divorţul

Natalitatea
Mortinatalitatea
Mortalitatea
Nupţialitatea
Di vorţial itatea

Riscul: este probabilitatea unei persoane dintr-o populaţie sau subpopulaţie de
a suferi de un anumit eveniment.
Exemplu:
- probabilitatea (riscul) de deces
- probabilitatea (riscul) de a naşte la termen
Formula generală de calcul:
„ , ,

.

.

. ,.

Probabilitatea evenimentului -

Numărul de evenimente

populaţja ,a începuiul ^ ё ^ Ы и Г * 1 000

Expus la risc: persoană dintr-o populaţie (subpopulaţie) expusă la un anumit
risc (numitorul fracţiei anterioare).
Exemplu 1: Totalitatea gravidelor în luna 1 - dacă se doreşte calcularea pro
babilităţii de naştere la termen.
Probabilitatea naşterii la termen = ------c T a v i S u n a S f ă r i f â ------ xl 000

Exemplu 2: Populaţia la 1 ianuarie anul X dacă se doreşte calcularea riscului
de deces în anul X
Riscul de deces în anul X -

--- Populaţia
pTTn
nla 1 ianuarie,
i
i anul X
v --- * *

Cohortă: totalitatea persoanelor, care suferă acelaşi eveniment în aceeaşi pe
rioadă de timp.
Exemple: totalitatea persoanelor, care se căsătoresc într-un an calendaristic;
totalitatea persoanelor cărora li se stabileşte diagnosticul de boală X în anul Y.
Generaţie: este un caz particular al cohortei. Ea este definită ca fiind totalitatea
persoanelor născute într-un an calendaristic.
3.1.4. METODE GENERALE
DE MĂSURARE A FENOM ENELOR DEM OGRAFICE

Numărul absolut se referă la consemnarea numărului diverselor evenimente
demografice - numărul de naşteri, decese, divorţuri, căsătorii înregistrate într-o
localitate şi într-o perioada de timp.
Numerele absolute sunt utile în activităţile de planificare sanitară (planifica
rea numărul de paturi în secţiile de pediatrie, obstetrică-ginecologie, planificarea
necesarului de medicamente sau de vaccinuri). Ele, însă, nu pot furniza informaţii
asupra intensităţii, frecvenţei fenomenului. Numărul absolut de evenimente este
dependent de mărimea populaţiei de referinţă.
Structura evenimentelor demografice
Fiecare eveniment demografic are anumite caracteristici.
- Pentru născutul viu caracteristici pot fi: greutatea la naştere, sexul, lungi
mea la naştere, rangul, mediul de rezidenţă. locul naşterii etc.
- Pentru deces caracteristici pot fi: sexul, vârsta, cauza decesului, religia de
cedatului, starea civilă a decedatului etc.
- Structura poate fi evaluată prin 2 tipuri de măsurări:
a) exprimare prin %:
87

Rata eveniment, cu o caracteristică =

Nr. de evenimente cu o caracteristică
Numărul total de evenimente

xlOO

Exemplu: în anul X, în localitatea Y s-au produs 53 de decese: 26 - prin boli
cardiovasculare, 8 - prin tumori, 7 - prin boli ale aparatului respirator, 6 - prin
accidente, 5 - prin boli ale aparatului digestiv, 1 - prin alte cauze (tabelul 29).
Tabelul 29
Structura d eceselor pe cauze
Nr/o

C auza

1
2
3
4
5
6

Boli ale sistemului cardiovascular
Tumori
Boli ale sistemului respirator
Accidente
Boli ale sistemului digestiv
Alte patologii
TO TA L

Nr. absolut

Rata%

Proporţia

26

49,06
15.09
13,21
11,32
9,43
1,89
100,00

0,4906
0,1509
0,1321
0,1132
0,0943
0.0189
1,0000

' S
7
6
. 5.
1

.

53

Procentul deceselor prin bolile aparatului cardiovascular în raport cu numărul
total de decese este egal cu:
% deceselor prin bolile sistemului cardiovascular =

26
53

X 100 = 49,06%

b) reluând exemplul anterior, exprimăm evenimentul prin proporţii.
Proporţia deceselor prin bolile sistemului cardiovascular:

26

53

0,4906

Rata: modalităţi de măsurare a frecvenţei, intensităţii de apariţie a unui eve
niment demografic într-o populaţie şi într-o perioadă de timp.
Numărul de evenimente
Rata (intensitatea evenimentului demografic) = ■

X 1 000

Clasificarea ratelor
Ratele pot fi:
1. globale (se referă la o populaţie generală)
2. specifice (se referă la subpopulaţie)
Termenul specific se poate referi la o subpopulaţie, în care apar evenimentele.
Caracterele clasice de identificare pot fi sexul (rata specifică pentru sex -F/M),
mediul de reşedinţă (rata specifică pentru mediu - R/U).
Caracteristica cea mai importantă a evenimentelor demografice, care poate
identifica subpopulaţii la numărător, este cauza de deces.
Exemple de rate specifice:
Cazul 1: specificitatea decurge din subpopulaţia în care apar evenimentele:
Rata natalităţii specifice pe mediu =

Numărul de copii născuţi vii
de m a m e cu domiciliul în mediul U/R
Populaţia în mediul U/R

xl 000

Cazul 2: specificitatea decurge din îndeplinirea unei caracteristici de către
evenimentele demografice:
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Rata de mortalitate specifică prin bolile
aparatului cardiovascular =

Numărul de decese prin bolile
aparatului cardiovascular
Populaţia în mediul U/R

xl 000

Alte criterii de clasificare a ratelor pot fi:
3. Brute;
4. Standardizate.
Ratele brute măsoară intensitatea reală a unui fenomen. Nivelul fenomenului
poate fi influenţat de anumite caracteristici structurale ale populaţiei, Jn care se
produc evenimentele (de ex. structura pe grupe de vârstă, pe sexe etc.). înlăturarea
influenţei structurii populaţiei în generarea nivelului fenomenului se face utilizând
tehnici de standardizare (ajustare) după care rezultatul este obţinerea unei rate stan
dardizate.

Indicele este un raport între 2 rate calculate la 2 momente diferite sau în
2 zone diferite
Indicele

Rata pentru momentul .X'
Rata pentru momentul „0”

Indicele = ■

Rata pentru zona „A”
Rata pentru zona „B ”

Tabelul 30 prezintă avantajele şi dezavantajele diverselor tipuri de rate.
Tabelul 30
A vantajele şi d ezavan tajele ratelor

Rata

Rata brută

Rata specifică pe:
- sexe
- medii
- grupe de vârstă
- boli
- categorii sociale
Rata standardizată
(ajustată)

Avantajele
- uşor de calculat
- utilizare largă pe plan
internaţional

- se aplică pe subgrupe omogene
- sunt mult utilizate în studiile
epidemiologice
- permit compararea între
subgrupe de acelaşi tip

- înlătură raportul diferenţelor
structurale la determinarea
nivelului unui fenomen

Dezavantajele
- diferenţele nu pot fi
interpretate direct, deoarece
sintetizează influenţa unei
multitudini de caracteristici
(mediu, sex, vârstă etc.)

- se pierde din vedere „întregul”
(totalitatea populaţiei)

- este o rată fictivă care este
utilizată numai în comparaţii

- comparaţiile sunt corecte

3.1.5. STATICA POPULAŢIEI

Statica populaţiei - analizează populaţia sub raportul numărului, distribuţiei
demografice, structurii, după diverse caracteristici demografice (sex, grupă de vâr
stă. stare civilă etc.) şi socio-economice (ocupaţie, nivel de instruire etc.).
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З.1.5.1. NUMĂRUL POPULAŢIEI

Stabilirea cu precizie a numărului de populaţie poate fi realizată numai prin
metoda recensământului, care se efectuează, de regulă, o dată în zece ani.
Definiţia recensământului populaţiei. „Cercetare statistică, de obicei exhausti
vă, care are ca scop înregistrarea populaţiei, la un moment dat, sub raportul numă
rului şi al unor caracteristici demo-economice: anul naşterii, starea civilă, categoria
socio-profesională, naţionalitatea, religia etc.
Recensământul populaţiei este un exemplu tipic de anchetă demografică.
Anchetele demografice. Complexitatea fenomenelor demografice, condiţiona
rea lor multiplă au impus cu necesitate organizarea unor studii speciale denumite
anchete demografice. Anchetele demografice constituie singurele modalităţi de a
obţine date referitoare la condiţionarea diverselor fenomene demografice, la legă
tura existentă dintre variabilele demografice şi cele socio-economice, psihologice,
la motivaţia unui anumit comportament demografic, la opinia individului sau a
familiei în problemele de dimensiune şi structura a familiei etc.
Anchete demografice se pot efectua pe colectivităţi generale, pe eşantioane,
colectivităţi reprezentative din populaţie sau pe loturi.
Caracteristicile recensământului, enumerate de VI. Trebici, sunt:
- scop statistic;
- este iniţiat pe baza unor cote normative (hotărâri de guvern);
- se referă la un teritoriu bine definit (de obicei o ţară);
- universalitate (înregistrează absolut toate persoanele care trăiesc în terito
riul stabilit);
- simultaneitate (toate înregistrările se fac pentru un moment fix: ziua şi
ora la care se referă înregistrarea - indiferent de momentul concret, real al înregis
trării).
Datorită volumului mare de muncă, perioada de timp în care se fac înregistră
rile acoperă 2-3 săptămâni, dar toate se referă la un moment fix. Datorită acestei
caracteristici recensământul este un exemplu tipic de cercetare generală (globală)
şi de moment (se înregistrează toată populaţia la un moment dat, fix), informaţiile
se obţin direct de la populaţie
- metodologia este unică, standardizată;
- beneficiază de mediatizare;
- există un control al calităţii dateior;
- ritmicitate (se repetă periodic).
Clasificarea recensămintelor
Clasificarea recensămintelor, de obicei, se face în funcţie de 2 criterii:
a) gradul de cuprindere a populaţiei
- recensăminte generale - cuprinde întreagă populaţie
- recensăminte parţiale - cuprinde numai o subpopulaţie
b) modul de culegere a datelor
- autoînregistrarea
- culegerea informaţiilor prin interviu
Deosebim diferite tipuri ale numărului de populaţie în baza recensămintelor.
> N um ărul înregistrat în baza recensămintelor.
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>
N um ărul estimat sau calculat. în anii care urmează unui recensământ,
numărul populaţiei se calculează pornind de la cifra exactă a populaţiei stabilită la
recensământ, la care se adaugă născuţii vii şi se scad decedaţii. Această metodă de
calcul este valabilă în ipoteza, în care migraţia este considerată nulă.
între 2 recensăminte numărul populaţiei poate fi estimat prin metoda interpo
lării. Principiul metodei interpolării constă în calcularea sporului mediu anual al
populaţiei între cele 2 recensăminte şi adăugarea acestuia de atâtea ori câţi ani au
trecut din momentul primului recensământ şi până în anul de studiu.
Această metodă de calcul porneşte de la ipoteza că în decursul întregii perioade
scurse între cele 2 recensăminte populaţia a cunoscut un ritm de creştere constant,
fară oscilaţii mari de Ia un an la altul.
în afară de numărul populaţiei înregistrat la recensământ şi cel calculat sau
estimat, în sănătatea publică se mai utilizează şi numărul proiectat al populaţiei.
Proiecţia populaţiei presupune utilizarea unei tehnici deosebit de complexe, chiar
modelarea matematică pentru estimarea evoluţiei viitoare a populaţiei sub raportul
ei numeric.
în calculul diverşilor indicatori folosiţi în studiul dinamicii populaţiei se uti
lizează noţiunea ..populaţia medie” sau „numărul mediu al populaţiei pentru peri
oada dată”.
Numărul mediu al populaţiei pentru o perioadă dată se poate calcula prin me
toda.
P P
media aritmetică simplă p = —11——
unde:
P - populaţia medie,

2

Ps- populaţia la începutul intervalului,
Рч*1 - populaţia la sfârşitul intervalului.

Mai există şi alte metode de calcul, dar mai complexe.
Biroul Naţional de Statistică informează următoarele despre modalitatea esti
mării numărului populaţiei după recensământul populaţiei din 2004.
în perioada dintre ultimele două recensăminte (1989 şi 2004), populaţia Repu
blicii Moldova a scăzut cu circa 350 mii de persoane, inclusiv persoanele declarate
plecate în străinătate mai mult de 1 an.
De regulă, practica internaţională de efectuare a recensămintelor demonstrează,
că nu toată populaţia este recenzată din diferite motive. Conform recomandărilor
internaţionale, după recensământul populaţiei este necesar de a efectua o cercetare
pentru aprecierea plenitudinii datelor obţinute. Deoarece în Republica Moldova o
asemenea cercetare nu a fost făcută, secţia Statistică demografică a întreprins unele
măsuri de precizare a datelor:
- La solicitarea primarilor comunelor (satelor) au fost efectuate controale de
verificare a numărului populaţiei în unele localităţi.
- A fost precizat numărul populaţiei municipiilor şi oraşelor în baza Regis
trului de Stat al Populaţiei şi a registrelor de evidenţă ale medicilor de familie.
în urma acestui lucru a fost estimat numărul populaţiei stabile la 1 ianuarie
2007 —3 581,1 mii.
în acelaşi timp, începând cu anul 1990, se observă creşterea fluxurilor migraţionale neregulate, care au condus la evidenţa incompletă a numărului emigranţilor.
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De aceea numărul populaţiei prezente a fost calculat în baza recensământului po
pulaţiei din 2004.
La recensământul populaţiei din 1989, când migraţia externă era limitată, dife
renţa dintre numărul populaţiei stabile şi numărul populaţiei prezente a fost nesem
nificativă şi nu influenţa asupra calculului indicatorilor social-demografici. Ultimul
recensământ al populaţiei a înregistrat un decalaj mare între numărul populaţiei
stabile şi prezente.
în legătură cu aceasta BNS va continua calculul numărului populaţiei pentru
două categorii. Această decizie a fost coordonată cu experţii internaţionali la Con
ferinţa Statisticienilor Europeni din Edinburgh (Scoţia).
Biroul Naţional de Statistică recomandă de a utiliza cele două categorii pentru
calcularea diferitor indicatori.
în tabelul 31 este prezentat numărul populaţiei în Republica Moldova în peri
oada anilor 1999 - 2005.

Tabelul31

N um ărul populaţiei în R epublica M oldova
cu excepţia celui din raioanele d e Est ale republicii (m ii)
Anii

1999

Nr. populaţiei

3 643,5

2000

2001

3 634,5 1 3 627,2

2002

2003

2004

2005

3 617,7

3 606,8

3 599,8

3 589,3

3.1. 5.2. DENSITATEA POPULAŢIEI

Densitatea populaţiei se exprimă prin frecvenţa populaţiei (P) pe unitatea de
P
suprafaţă (K) şi se calculează prin formula: D = — , unde:
D - densitatea populaţiei,
P - populaţia,
S - suprafaţa exprimată în k m 2.

S

Inversul acestui raport poartă numele de indice de ariealitate:
în cazul indicelui de ariealitate suprafaţa se exprimă în hectare.
Pentru a obţine o imagine a impactului populaţiei asupra resurselor agricole şi
economice, se calculează indicele de densitate fiziologică, ca un raport intre numă
rul de locuitori şi suprafaţa cultivată, şi indicele de densitate agricolă, ca un raport
între numărul de locuitori încadraţi în agricultură şi suprafaţă cultivată.
... . . .
* с• , • Indicele de densitate fiziologica
0

Numărul de populaţie
= --------r----7---- \
-------Suprafaţa cultivabi la

.
...
Numărul de populaţie din agricultură
Indicele de densitate agricola = --------r— L-rc—
— r-rP-------Suprafaţa cultivabila
3.1.5.3. STRUCTURA POPULAŢIEI DUPĂ MEDIUL DE REŞEDINŢĂ

Repartiţia teritorială a populaţiei studiază răspândirea populaţiei pe un
teritoriu dat, în mod obişnuit aceasta se suprapune pe unităţile administrativ-teritoriale. Repartiţia teritorială se studiază cu ajutorul următorilor indici:
- ponderea populaţiei cu domiciliul stabilit în mediul rural sau urban;
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- distribuţia populaţiei în funcţie de tipul şi mărimea localităţilor;
- indicii de densitate.
Ponderea populaţiei cu domiciliul stabilit în mediu U/R se calculează astfel:
P

Pi

%U = — sau
P

%U = — unde:
P

P - populaţia totală,
Pu- populaţia care locuieşte în mediul urban,
Pr- populaţia care locuieşte în mediul rural.

în tabelul 32 este prezentată structura populaţiei Republicii Moldova în peri
oada anilor 2001-2005.
Tabelul 32
N U M Ă R U L PO PU L A Ţ IE I R E P U B L IC II M O LDOVA (2001-2005), MII
Nr.

C ategoria populaţiei

2001

2002

2003

2004

2005

1
2

Toată populaţia (abs.)

3 627,2

3 617,7

3 606,8

3 599,8

3 589,3

Toată populaţia %

3

Populaţia urbană (abs.)

4

Populaţia urbană %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1 500,2

1 499,1

1 492,9

1 491,0

1 484,8

41,4

41,4

41,4

41,4

41,4

2 127,0

2 118,6

2 113,9

2 108,8

2 104,5

58,6

58,6

58,6

58,6

58,6

1 737,4

1 732,9

1 727,7

1 724,3

1 719,3

47,9

47,9

47,9

47,9

47,9

5

Populaţia rurală (abs.)

6
7

Populaţia rurală %
Bărbaţi (abs.)

8

Bărbaţi %

9

Femei (abs.)

1 889,8

1 884.8

1 879,1

1 875,5

1 870,0

10

Femei
%
Capitala (abs.)

52,1

52,1

52,1

52,1

52,1

660,3

660,7

662,2

661,2

660,7

11

Chişinău

3.1.5.4. STRUCTURA POPULAŢIEI PE SEXE

Analiza structurii populaţiei pe sexe se justifică, pe de o parte, prin particulari
tăţile biologice, de reactivitate în caz şi faţă de îmbolnăvire, sociale şi culturale pe
care le au indivizii celor două sexe şi, pede altă parte, prin funcţiile şirolurile pe
care le au în familie şi în societate. Ea este descrisă cu ajutorul unor indici simpli.
Ponderea populaţiei feminine sau masculine: PF(M) =

xlOO unde:

PF - nr. locuitorilor de sex feminin,
PM - nr. locuitorilor de sex masculin,
P - populaţia totală.

Indicele de masculinitate (IM): defineşte numărul de persoane de sex mascu
lin, care revin la 100 sau 1 000 de persoane de sex feminin. într-o populaţie dată, în
timp, indicele de masculinitate are o anumită stabilitate.
Formula de calcul:

im

= — xlOO
Pr
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Indicele de feminitate (IF) este o imagine în oglindă a indicelui de masculini
tate; el se calculează în special pentru născuţii vii după formula:
Pf

IM = — xlOO
Pm

Valoarea indicelui de feminitate se utilizează în proiectele demografice.
Excedentul fem eilor se determină după formulă:

3.1.5.5. STRUCTURA POPULAŢIEI PE GRUPE DE VÂRSTĂ

Dintre aspectele statisticii populaţiei, structura acesteia pe grupe de vârstă este
elementul esenţial. în analiza structurii populaţiei pe grupe de vârstă trebuie să se
ţină cont, pe de o parte, de „efectul de vârstă'- şi, pe de altă parte, de „efectul de
generaţie” (tabelul 33).
Fenomenele de fertilitate şi mortalitate cunosc o mare variabilitate în func
ţie de vârstă - „efect de vârstă". Generaţiile îşi au şi ele propria istorie - unele
generaţii sunt afectate de războaie, altele de calamităţi naturale etc. - „efect de
generaţie” .
în analiza populaţiei se pot utiliza grupele de vârstă cincinale (0-4; 5-9; 1014; ...80-84; 85 şi peste), decenale (0-9; 10-19; ...80 şi peste) sau grupele mari de
vârstă (copii 1-14 ani; adulţi 19-59 de ani şi vârstnici 60 de ani şi peste). Datorită
prelungirii procesului de şcolarizare şi a creşterii speranţei de viaţă la naştere, azi
se folosesc tot mai mult grupele de vârstă 0-19 ani - copii, 20-64 ani - adulţi şi
vârstnicii de 65 ani şi peste.
Grafic, structura populaţiei pe grupe de vârstă se reprezintă sub forma pira
midei vârstelor. Piramida vârstelor poate fi construită pe ani de vârstă sau pe grupe
cincinale sau decenale de vârstă (figura 12).
85 ...
8 0 -8 4
7 5 -7 9
7 0 -7 4
6 5 -6 9
60-64

5 5 -5 9
50-54
45-49
40-44
35-39

3 0 -3 4
2 5 -2 9
20-24
15-19
10-14
5 - 9
0 - 4

Figura 12. Piram ida vârstelor pe grupe cincinale

în piramidă, populaţiile sunt reprezentate prin suprafeţele unor dreptunghiuri,
care au ca laturi:
- pe axa ordonatelor - mărimea intervalului de vârstă utilizat (1,5.10 ani);
- pe axa absciselor - numărul observat al populaţiei (când intervalul de vâr
stă este 1 an) sau numărul mediu al populaţiei pentru intervalul luat în studiu de 5
sau 10 ani (vezi tabelul ce urmează).
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Suprafaţa dreptunghiului este proporţională cu numărul de locuitori. Clasic,
în partea stângă a piramidei se reprezintă populaţia de sex masculin, iar în partea
dreaptă - cea de sex feminin.
In alegerea scărilor utilizate pe abscise şi ordonată trebuie să se ţină cont de
recomandarea, ca baza piramidei să fie egală cu ’/, din înălţimea ei. în reprezentarea
structurii populaţiei pe grupe de vârstă prin piramida vârstelor, de obicei, populaţia
iniţială se reduce la 10 000 sau 100 000. Această reducere se face prin aplicarea
regulii de trei simple.
Tabelul 33
Structura populaţiei pe vârste la 1 ianuarie 2000 şi 2005,
fără raioanele de Est ale R epublicii M oldova
Grupa
de
vârstă
Total

Bărbaţi

Total
2000
abs.
3 635 112

2000

2005
%

abs.

100

3 589 936

%

abs.

i
2005

%

100

I 740 612

100

Femei

1

2000

2005

%

abs.

%

1 719 368

100

1 894 500

100

1 870 568

100

abs.

abs.

%

0-4

204 039

5,6

181 669

5,1

104 771

6,0

93 772

5,5

99 268

5.2

87 897

4,7

5-9

273 407

7,5

203 408

5,7

139 846

8,0

104 412

6,1

133 561

7,0

98 996

5,3

10-14

350 745

9,7

272 799

7,6

178 505

10,3

139 487

8,1

172 240

9,1

133 312

7,1

9,7

178625

10,3

177 563

10,3

174 797

9,2

171575

9,2

9,7

156 576

9,0

176 624

10,3

152 163

8,0

173130

9,3

8,9

136 603

7,2

150 235

8,0

7,7

111862

5,9

134 631

7,2
5,9

15-19

353 422

9,7

349 138

20-24

308 739

8,5

349 754

25-29

271 668

7,5

304 114

8,5

135 065

7,8

153 879

30-34

221 244

6,1

266 897

7,4

109 382

6,3

132 266

35-39

259 489

7,1

216 458

6,0

124 066

7,1

106 361

6,2

135 423

7,2

110 097

40-44

296 272

8,2

252 139

7,0

141440

8,1

119 199

6,9

154 832

8.2

132 940

7,1

45-49

261 370

7,2

285 000

7,9

123 822

7,1

133 877

7,8

137 548

7,3

151 123

8,1

50-54

203 391

5,6

246 984

6,9

94 320

5,4

114415

6,7

109 071

5.8

132 569

7,1

55-59

135 951

3,7

186 343

5,2

59 748

3,5

84 245

4,9

76 203

4,0

102 098

5,5

60-64

151 820

4,2

122 126

3,4

64 776

3,7

51 661

3,0

87 044

4,6

70 465

3.8

65-69

127 242

3,5

127 296

3,5

52 577

3,0

51 321

3,0

74 665

3,9

75 975

4,1

70-74

105 831

2,9

98 769

2,8

40 443

2,3

38 084

2,2

65 388

3,5

60 685

3,2

75-79

67 930

1,9

73 121

2,0

23 076

1,3

25 793

1,5

44 854

2,4

47 328

2,5

80-84

26 959

0,7

38 336

1,1

9 266

0,5

11 856

0,7

17 693

0,9

26480

1,4

85>

15 593

0,4

15 585

0,4

4 308

0,3

4 553

0,3

11 285

0,6

11 032

0,6

N um ărul redus la fiecare an de vârstă se obţine astfel:
Numărul de locuitori de o anumită vârstă şi sex x IQQ QQQ
Numărul total de locuitori
Numărul redus de locuitori astfel obţinut va determina lungimea dreptunghiu
lui corespunzător, iar lăţimea lui va fi egală cu intervalul de vârstă.
Analiza formei piramidei vârstelor permite identificarea unor particularităţi ale
populaţiei respective.
Clasic se descriu 4 tipuri ale piramidei vârstelor:
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1. piramida în formă de „accent” (triunghi) cu bază largă şi un vârf ascuţit,
caracteristică pentru populaţiile tinere;
2. piramida în formă de „stog” caracteristică pentru populaţie cu o fertilitate
ridicată şi un proces de îmbătrânire medie;
3. piramida în formă de „urnă” specifică pentru populaţia cu fertilitate scă
zută şi cu un proces de îmbătrânire accentuat;
4. piramida în formă de „treflă” reflectă o populaţie îmbătrânită care cunoaşte
în ultima perioadă o puternică întinerire ca urmare a creşterii fertilităţii.
Aşadar, în funcţie de vârstă deosebim trei tipuri de populaţie:
• progresiv;
• stabil;
• regresiv.
Factorii care influenţează form a piram idei sunt: natalitatea, mortalitatea şi
migraţia. Natalitatea (numărul de născuţi vii) determină baza piramidei vârstelor;
ea furnizează şi materialul asupra căruia îşi vor exercita acţiunea celelalte 2 feno
mene demografice cu influenţă asupra structurii populaţiei pe grupe de vârstă şi
sexe: mortalitatea şi migraţia.
Pentru a evidenţia impactul fertilităţii şi al mortalităţii asupra structurii pe
grupe de vârstă a populaţiei pot fi utilizate 2 metode:
a) dacă ratele de fertilitate şi mortalitate rămân constante pe o durată înde
lungată de timp, rezultă o populaţie cu o structură pe grupe de vârstă constantă
denumită „populaţie stabilă”. Pentru a evidenţia influenţa acestor indici asupra
structurii pe grupe de vârstă a populaţiei se compară modele ale populaţiei stabile
obţinute prin utilizarea de diferite niveluri ale fertilităţii şi/sau mortalităţii.
b) a doua metodă constă din utilizarea „metodei componentelor”, a tehnicii
de proiecţie a populaţiei. Numărul probabil al populaţiei este stabilit în condiţiile
utilizării unor niveluri variate în timp ale indicilor de fertilitate şi mortalitate. Pro
iecţiile populaţiei sunt utile, deoarece ele evidenţiază modul în care reacţionează o
populaţie căreia i se atribuie, pentru o perioadă dată de timp, niveluri ipotetice ale
fertilităţii şi mortalităţii.
Ambele metode pot fi utilizate ţinând sau nu cont de migraţie.
Influenţa scăderii mortalităţii asupra structurii pe grupe de vârstă a populaţiei
depinde de modelul de evoluţie a indicilor de supravieţuire la diferite grupe de vârstă.
Dacă probabilităţile de supravieţuire cresc în special pentru grupele de vârstă
înaintată, proporţia vârstnicilor în populaţie se majorează, iar dacă supravieţuirea
se măreşte la copii şi tineri creşte proporţia acestora în populaţie.
Tipul regresiv al populaţiei duce la îmbătrânirea populaţiei.
Conform scării lui Bojo-Gamier îmbătrânirea populaţiei este atunci când nu
mărul de persoane în vârstă de 60 de ani şi peste la 100 de locuitori este egal cu
12,0% şi mai mult.
3.1.5.6. STRUCTURA POPULAŢIEI ÎN FUNCŢIE DE STAREA CIVILĂ

Conform prevederilor legislaţiei din ţara noastră fiecare locuitor poate fi: ne
căsătorit (ă), căsătorit (ă), văduv (ă), divorţat (ă). Uneori se adaugă uniunea con
sensuală. Noţiunea de stare civilă se utilizează numai după vârsta de 15 ani, limita
inferioară de vârstă la care este permisă căsătoria.
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Pentru studierea structurii populaţiei în funcţie de starea civilă se recomandă
utilizarea mai multor indici.
Structura populaţiei în funcţie de starea civilă.
„
. ,
. . . . . .
Numărul de persoane căsătorite
,
Procentul persoanelor căsătorite = —r;— ;— ;--------- Г- . . ,------ —77— 1— x ] 00
r
Numărul populaţiei de peste 15 ani

La fel se calculează ponderea populaţiei necăsătorite, văduve şi divorţate în
raport cu populaţia de 15 ani şi peste.
Pentru a evidenţia particularităţile repartiţiei populaţiei în funcţie de starea
civilă la cele două sexe şi la diversele grupe de vârstă se poate calcula structura
populaţiei în funcţie de caracteristica analizată, pentru cele două sexe şi în cadrul
fiecărei grupe de vârstă.
3.1.5.7. REPARTIŢIA POPULAŢIEI
ÎN FUNCŢIE DE PARTICIPAREA LA VIAŢA ECONOMICĂ

în orice ţară populaţia luată în totalitate este consumatoarea bunurilor materi
ale, dar numai o parte din ea participă direct la producerea bunurilor şi serviciilor
consumate.
Populaţia activă sau economic activă este constituită din totalitatea persoa
nelor care exercită o profesiune, la care, acolo unde este cazul, se adaugă persoane
aflate în şomaj. în cadrul populaţiei active nu sunt incluşi elevii, studenţii şi femeile
care prestează activitate numai în familie.
Populaţia ocupată este alcătuită din persoanele care au o ocupaţie. Ea este
egală cu populaţia activă minus şomerii. Partea din populaţie care nu exercită nici o
activitate, alcătuită de obicei din copii şi vârstnici, constituie populaţia inactivă.
Definiţiile prezentate sunt preluate din documentele ONU. Pe plan internaţi
onal, cu toate încercările făcute, se mai menţin încă diferenţe în ceea ce priveşte
conţinutul diverselor categorii de populaţie enunţate mai sus.
Repartiţia populaţiei în funcţie de participarea ei la viaţa economică se apreci
ază cu ajutorul unor indici:
Indicele de activitate (IA)
Indicii de activitate specifică pe sexe (indicele de activitate masculină, fe
m in in ă- IAM/F):
IAM _

Populaţia masculină activă
Populaţia masculină

.. P _

Populaţia feminină activă
Populaţia feminină

.

x

Indicele de activitate specifică pe grupe de vârstă (IAS vârstă):
]д § _

Populaţia activă de o anumită grupă de vârstă
Populaţia din grupa de vârstă respectivă

x ^

Curba de activitate este reprezentarea grafică a indicilor de activitate speci
fică pe grupe de vârstă.
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3.1.5.8. IMPLICAŢIILE STATICII POPULAŢIEI

Implicaţiile demografice. Fenomenele demografice (mortalitatea, natalitatea,
fertilitatea, divorţialitatea, nupţialitatea) sunt puternic influenţate de structura pe
grupe de vârste şi sexe a populaţiei. Nivelul lor variază în funcţie de cele două
caracteristici.
Creşterea ponderii populaţiei vârstnice (60 de ani şi peste) evidenţiază îmbă
trânirea demografică a populaţiei. Din punctul de vedere al ponderii populaţiei
vârstnice în structura populaţiei totale se consideră că o populaţie: este ..tânără”,
dacă ponderea persoanelor de 65 de ani şi peste este sub 4%; este „adultă”, dacă
vârstnicii deţin un procent între 4-7%; este „bătrână”, dacă vârstnicii deţin o pon
dere peste 7%.
îmbătrânirea populaţiei este un fenomen specific ţărilor dezvoltate din punct
de vedere economic. Ea este însoţită de: scăderea fertilităţii, de creşterea mortalită
ţii generale, chiar dacă mortalităţile specifice pe grupe de vârstă se menţin în limite
constante; de scăderea populaţiei active; de creşterea sarcinilor, care revin acesteia
pentru întreţinerea unui număr mai mare de locuitori inactivi.
Distribuţia populaţiei pe medii intervine şi ea în determinarea unui anumit
nivel a) fenomenelor demografice. Nivelul natalităţii şi al mortalităţii în populaţia
urbană este mai scăzut decât în cea rurală, pe când nupţialitatea cunoaşte o evoluţie
inversă. Planificarea familială îşi face loc mai întâi în mediul urban şi ulterior în
mediul rural.
Implicaţiile economice ale staticii populaţiei. Dintre multiplele caracteristici
ale staticii populaţiei trei pot fi considerate ca având implicaţii economice importante:
• densitatea populaţiei în raport cu resursele;
• indicele de dependenţă:
• ponderea populaţiei active.
Implicaţiile staticii populaţiei pentru serviciile de sănătate. Aspectele sta
ticii populaţiei, descrise anterior, îşi au fiecare unul sau mai multe reflexe asupra
stării de sănătate, cu implicaţii consecutive asupra serviciilor de sănătate. Acţiunile
asupra stării de sănătate pot fi directe, vizibile imediat, sau, cel mai adesea, media
te, efectele lor fiind indirecte şi mai dificil de sesizat.
Numărul populaţiei nu are un efect direct asupra stării de sănătate, dar o poate
influenţa în cazul existenţei unui dezechilibru între acesta şi condiţiile de mediu şi
igieno-sanitare existente. Fenomenul este vizibil în cazul creşterii numărului popu
laţiei într-un teritoriu fară ca acesta să fi fost pregătit pentru a face faţă numărului
mare de locuitori.
Un aspect mai direct al legăturii dintre numărul populaţiei şi serviciile de sănă
tate este cel organizatoric şi anume corelarea cu numărul de medici, de cadre medii
şi auxiliare sanitare, de paturi de spital etc., în funcţie de numărul populaţiei care
urmează a fi deservită.
Densitatea populaţiei poate avea un efect sanogenetic, dar şi patogenetic. O den
sitate mare a populaţiei permite asigurarea ei cu servicii medicale mai diversificate, o
accesibilitate mai mare. distanţa de la locuitor la furnizorul de servicii fiind redusă.
în acelaşi timp, este permisă şi o supraveghere eficientă a condiţiilor de igienă,
de mediu, alimentare etc.
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Pe de altă parte, densitatea mare a populaţiei favorizează extinderea epide
miilor de boli transmisibile, creşte pericolul poluării mediului ca o consecinţă a
activităţilor umane, cu toate efectele asupra stării de sănătate a populaţiei.
Implicaţiile caracteristicii „densitatea populaţiei” asupra serviciilor de să
nătate sunt multiple:
- amplasarea furnizorilor de servicii de sănătate se poate face în funcţie de
densitatea populaţiei, astfel încât să se asigure, pe cât este posibil, o distanţă cât mai
redusă între populaţie şi aceste unităţi, mărind astfel accesibilitatea;
- dotarea serviciilor de sănătate se face în concordanţă cu densitatea po
pulaţiei;
- densitatea populaţiei influenţează alegerea celei mai adecvate şi mai efica
ce forme organizatorice;
- în zonele de densitate mare a populaţiei, datorită problemelor deosebite de
igienă care apar, este necesară înfiinţarea de unităţi care se fie în măsură să supra
vegheze condiţiile igieno-sanitare şi să rezolve problemele care se ivesc.
Structura populaţiei pe diverse caracteristici (grupe de vârstă, sexe, medii, sta
re civilă, participare la procesul de producţie şi activităţi socio-culturale) are o
influenţă deosebită asupra stării de sănătate. Astfel, structura pe grupe de vârste şi
sexe este responsabilă în mare măsură de particularităţile morbidităţii pe sexe şi
grupe de vârstă. De asemenea, particularităţile biopsiho-fiziologice ale diverselor
grupe de vârstă şi sexe stabilesc cadrul serviciilor medicale necesare.
Implicaţiile structurii pe grupe de vârstă şi sexe ale populaţiei asupra ser
viciilor medicale se pot schematiza astfel:
- normarea personalului medico-sanitar este diferită pentru copii sau popu
laţia încadrată în muncă, faţă de restul populaţiei;
- datarea serviciilor de sănătate variază în funcţie de grupele de vârstă deservite;
- anumite grupe de vârstă au prioritate în asistenţa medicală: copii 0-1 an,
1-4 ani, populaţia de vârstă şcolară, femeile de vârstă fertilă, populaţia în vârstă de
muncă şi încadrată în activitate; rezolvarea priorităţilor pentru aceste grupe trebuie
individualizată prin unităţi şi activităţi specifice;
- predominanţa sexului feminin în anumite ramuri de producţie (industria
textilă şi a confecţiilor, învăţământ, ocrotirea sănătăţii etc.) pentru probleme deose
bite prin patologia specifică şi pentru asistenţa medicală la locul de muncă.
Structura populaţiei în medii - în linii generale, mediul urban asigură po
pulaţiei o stare de sănătate mai bună, prin posibilitatea asigurării unor condiţii de
igienă şi de trai superioare celor din mediul rural, cât şi o mai bună asigurare cu
servicii medicale. Implicaţiile pentru starea de sănătate a populaţiei şi pentru servi
ciile de sănătate sunt aceleaşi ca şi cele prezentate la caracteristica densitatea mare
a populaţiei. La acestea se adaugă consecinţele legate de atragerea populaţiei din
rural în urban, fenomen care pune probleme complexe de adaptare la noul stil de
viaţă. Se observă şi o modificare a comportamentului demografic cu consecinţe
negative asupra indicatorilor demografici ai reproducerii populaţiei.
Structura populaţiei pe profesii influenţează evident starea de sănătate a po
pulaţiei atât prin posibilitatea apariţiei bolilor şi accidentelor profesionale sau în
legătură cu munca, cât şi prin patologia specifică diverselor grupe de populaţie
delimitată prin caracteristica de profesiune.
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Aceste situaţii au determinat influenţarea în mediul industrial a unor servicii
medicale proprii, cu caracteristici şi sarcini bine conturate, menite să rezolve pro
blemele specifice medico-sanitare şi de igienă a/e populaţiei încadrate în producţie.
3.1.6. DINAMICA POPULAŢIEI

Populaţia, sub raportul numărului şi structurii ei în funcţie de diversele ca
racteristici demografice şi economice, este în permanentă schimbare - fenomen
cunoscut sub denumirea de „dinamica populaţiei” (figura 13).

Aşadar, în dinamica populaţiei deosebim mişcarea naturală (determinată de
puterea populaţiei de reproducere şi de mortalitate) şi mecanică (migratorică), care
cuprinde deplasarea locuitorilor în interiorul unei ţări - migraţia internă, sau în
afara graniţelor ţării - migraţia externă.
3.1.6.1. MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI

Concepte. înainte de a prezenta metodele utilizate în mod curent în studiul
mişcării naturale a populaţiei este necesar să prezentăm câteva concepte.
Conceptele de „eveniment” şi „fenomen demografic” au fost definite la capito
lul „Aspecte generale". Din punct de vedere demografic naşterea poate fi definită
ca fiind actul prin care produsul de concepţie este extras sau eliminat complet din
corpul mamei după o perioadă de gestaţie de cel puţin 28 de săptămâni.
N ăscutul viu este produsul de concepţie extras sau eliminat complet din corpul
mamei care, indiferent de durata gestaţiei, şi care după separarea de corpul mamei
prezintă un semn de viaţă: respiraţie, bătaie cardiacă, pulsaţia cordonului ombilical
sau contracţia musculară dependentă de voinţă, fie că placenta a fost eliminată sau
nu, iar cordonul ombilical a fost secţionat sau nu. Astfel definiţia, precum şi defi
niţia născutului mort şi a avortului au fost elaborate de către experţii ONU şi sunt
preluate întocmai.
Conform definiţiei prezentate, momentul luat în considerare pentru stabilirea
viabilităţii produsului de concepţie este cel al separaţiei complete a Iui de mamă.
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Dacă sunt prezente semne de viaţă este un născut viu. O altă observaţie, care tre
buie subliniată este aceea că, pentru evitarea unor variaţii interpretative, definiţia
ONU a născutului viu nu utilizează criterii suplimentare de viabilitate cum ar fi
greutatea fătului sau lungimea lui.
Conform definiţiei prezentate, dacă în momentul separării de corpul mamei
copilul a avut un semn de viaţă, care în minutele următoare dispare, medicul con
semnează întâi naşterea unui născut viu şi ulterior un deces 0 - 1 an.
Născutul mort este produsul de concepţie, care provine dintr-o sarcină de
peste 28 de săptămâni şi care, după separarea completă de corpul mamei, nu mani
festă nici un semn de viaţă. Atunci când durata sarcinii nu poate fi stabilită se pot
utiliza indicii indirecţi ai acesteia şi anume greutatea peste 1 000 gr. şi lungimea
peste 35 cm.
Avortul este produsul de concepţie care provine dintr-o sarcină cu o durată sub
28 de săptămâni şi care, după extragerea completă din corpul mamei, nu prezintă
nici un semn de viaţă. Şi aici se pot utiliza ca criterii greutatea sub 1 000 gr. şi
lungimea sub 35 cm.
Rangul naşterii defineşte a câta naştere a mamei este cea în cauză.
Rangul născutului arată al câtelea născut viu sau mort este născutul conside
rat. Calculul se face separat pentru născuţii vii sau morţi.
Intervalulprotogenezic este intervalul de timp scurs din momentul căsătoriei
până la naşterea primul copil.
Intervalul infergenezic este intervalul de timp, care separă naşterile de rangul
succesiv.
Comportamentul demografic (reproductiv) este atitudinea unui cuplu (căsăto
riţi sau în uniune consensuală) faţă de numărul de copii în familie, faţă de dimensi
unea propriei familii, dar şi faţă de intervalul dintre naşteri. Pentru comparabilitatea
datelor în context internaţional, se redă o schemă produsă de OMS privind crite
riile pentru identificarea „născuţilor morţi” (tabelul 34).
Tabelul 34
E venim entul

D urata de gestaţie
(în săptăm âni)

G reutatea
la naştere

Lungim ea
la naştere

Moarte fetală precoce

Sub 22 de săpt.

Sub 500 gr.

Sub 25 cm

Moarte fetală intermediară

22-28 de săpt.

5 000-999 gr.

25-34 cm

Peste 28 de săpt.

1 000 gr. şi peste

35 cm şi peste

Moarte fetală tardivă

Vârsta fertilă a femeii se referă la vârstele limite între care femeia poate naşte.
Din punct de vedere demografic viaţa fertilă a femeii este cuprinsă între 15 şi 49 de
ani. Populaţia feminină de vârsta fertilă cuprinde femeile în vârstă de 15-49 de ani.
Planificarea fam ilială reprezintă stabilirea în mod conştient de către cuplu a
numărului de copii doriţi şi eşalonarea în timp a naşterilor.
З.1.6.1.1. MĂSURAREA NATALITĂŢII ŞI FERTILITĂŢII

Măsurarea natalităţii şi fertilităţii populaţiei se poate face într-un an calenda
ristic (abordarea transversală a fenomenelor) sau pe o generaţie (abordarea longi
tudinală a fenomenelor). Sintetic metodele şi tehnicile de studiu ale natalităţii pot
fi clasificate astfel:
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1. Măsurarea şi analiza natalităţii şi fertilităţii într-un an calendaristic:
- rata de natalitate;
- rata de fertilitate ( brută şi diferenţială);
- indicele sintetic de fertilitate:
2. Măsurarea şi analiza natalităţii şi fertilităţii pe o generaţie:
- rata de natalitate;
- rata de fertilitate ( brută şi diferenţială);
- indicele sintetic de fertilitate.
Măsurarea şi analiza natalităţii şi fertilităţii într-un an calendaristic.
Sistemul de date şi informaţii în domeniul demografiei existent în ţara noastră
permite cu uşurinţă studierea fenomenelor demografice.
Natalitatea. Natalitatea este fenomenul demografic al apariţiei născuţilor vii
într-o populaţie şi într-o perioadă de timp.
Unitatea statistică de observare este născutul viu.
Documentele purtătoare de informaţii sunt constituite din certificatul me
dical constatator al naşterii (document completat de către medicul care constată
evenimentul demografic), certificatul de naştere (documentul completat pe baza
certificatului medical de către funcţionarii de la oficiile de stare civilă) şi buletinul
statistic de naştere (completat tot la serviciile de stare civilă).
Sub aspect statistic, acest fenomen se măsoară prin rata de natalitate:
Rata de natalitatea = — x 1000, unde:
P

N - numărul născuţilor vii într-un an calendaristic,
P - populaţia la I iulie a anului respectiv.
Avantajul esenţial al acestei rate este uşurinţa de calcul şi de interpretare.
Principalul dezavantaj este reprezentat de neomogenitatea numitorului, care con
ţine toată populaţia de ambele sexe, de toate vârstele şi indiferent de starea civilă.
Rata este larg utilizată, deoarece datele necesare calculării ei sunt uşor de obţinut
şi au o importantă semnificaţie practică.
Rata mediei mondiale a natalităţii este de 26%o, în ţările dezvoltate - de 16,0%o
şi în cele în curs de dezvoltare - 31,0%o. în Republica Moldova acest indicator
pentru a. 2006 este de 10,5%o (tabelul 3.5).
Indicii orientativi pentru aprecierea nivelului natalităţii sunt:
- nivelul jos - până la 15,0%o;
- nivelul mediu - de Ia 15,0 până la 25,0%o;
- nivelul în a lt-m a i mult de 25,0%o.
F ertilitatea. Fertilitatea este fenomenul demografic al frecvenţei apariţiei năs
cuţilor vii în subpopulaţia feminină în vârstă de reproducere (15-49 de ani).
Unitatea statistică de observare este constituită din născutul viu. Documen
tele purtătoare de informaţii sunt aceleaşi ca şi în studiul natalităţii. Statistic se
măsoară prin rata generală a fertilităţii (RGF).
Rata generală a f e r t i l e i =

!“ Щ

unde: N - numărul născuţilor vii într-un an calendaristic,
Pf 15-49 - populaţia feminină în vârstă de 15-49 de ani.
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Populaţia feminina in vârstă de 15-49 de ani

Tabelul 35
Natalitatea, mortalitatea şi sporul natural al populaţiei la 1 000 de locuitori,
mortalitatea infantilă la 1 000 de născuţi vii şi mortalitatea maternă la 100 000 de născuţi vii
Natalitatea

Mortalitatea

Sporul natural

Anii
abs.

indicator

abs.

indicator

abs.

indicator

Mortalitatea
infantilă

Mortalitatea
maternă

abs.

abs.

indicator

indicator

1940

66 000

36,6

42 000

16.9

24 000

9,7

12 000

172.0

1950

91 137

38.9

26 363

11.2

64 774

27,7

11 006

120,0

1960

87910

29.3

19 290

6.4

68 620

22.9

4 297

48.2

1970

69 778

19.4

26 577

7.4

43 201

12.0

1 611

23,3

1975

79 169

20,6

35 635

9,3

43 534

11,3

3418

43,4

1980

79 580

19.8

40 472

10,1

39 108

9,7

2 789

35.0

51

63,4

1985

90 453

21.5

46 075

10,9

44 378

10,6

2 788

30,9

45

49,2

1990

77 085

17,7

42 427

9,7

34 658

O
oo

I 482

19,0

41

53.2

1991

72 020

16,5

45 849

10,5

26 171

6.0

1 441

19.8

35

48,4

1992

69 654

16,0

44 522

10.2

25 132

5.8

1 294

18.4

36

51,3

1993

66 179

15,2

46 637

10,7

19 542

4.5

1 437

21,5

34

51,8

1994

62 085

14,3

51 514

11,8

10 571

2,5

1 422

22.6

16

25,8

1995

56411

13,0

52 969

12,2

3 442

0,8

1 214

21,2

23

40,8

1996

51 865

12,0

49 748

11,5

2 117

0,5

1 065

20,2

21

40.2

1997**

45 583

12.5

42 957

11.8

2 626

0.7

901

19.8

22

48.3

1998**

41 332

11,3

39 922

10.9

1 410

0.4

738

17,5

15

36.3

1999**

38 501

10.6

41 315

11.3

-2 814

-0,7

714

18.2

11

28.6

2000**

36 939

10.2

41 224

11.3

-4 285

18.3

10

27.1

36 448

10,0

40 075

11.0

-3 627

- 1,1
- 1.0

681

2001**

597

16.3

16

43,9

2002**

35 705

9.9

41 852

11,6

-6 147

-1.7

528

14.7

10

28,0

2003**

36 471

10,1

43 079

11.9

-6 608

- 1,8

522

14.4

8

21,9

2004**

38 272

10.6

41 668

11,6

-3 396

- 1,0

464

12.2

9

23.5

2005**

37 695

10.5

44 689

12,4

-6 995

-1.9

468

12.4

7

18.6

Fertilitatea variază puternic cu grupa de vârstă; această afirmaţie devine evi
dentă prin calcularea ratelor specifice de fertilitate pentru o vârstă sau o grupă de
vârstă.
...
Rata specifică a fertilităţii „x -

indicele de fertilitate specifică la vârsta x
numărul născuţilor vii într-un an calendaristic *1 000.
din mame de vârsta x

Rata de fecunditate.
Fecunditatea reprezintă capacitatea femeii de a procrea, iar expresia cantitativă
a fecundităţii este reprezentată de:
„ . , r....
Numărul de sarcini
Rata de fecunditate = - r ţ — ;— t~a e------^Ti— ТсГл----- ^ x 1 000.
Numărul de fem ei 15 - 49 de ani
unde numărul de sarcini - numărul născuţilor vii + numărul născuţilor morţi + numărul de
avorturi.
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R ata de nupţialitate.
r. . ,
.• 1-. .
Numărul de căsătorii
Rata de nupţial,tate = NumăruI de 1оси^ н la 1 iulie * 1 ° 00'
FENOMENELE CU INFLUENŢĂ
NEGATIVĂ ASUPRA REPRODUCERII POPULAŢIEI

D ivorţialitatea.
Reprezintă frecvenţa divorţurilor înregistrate într-o populaţie definită şi într-o
perioadă de timp (1 an calendaristic).
Divorţialitatea - J S

S

I S

f f i u

,

«1 ООО.

1. M ăsurarea natalităţii şi fertilităţii (vezi tehnicile prezentate anterior).
2. R aportul a v o rtu rilo r la 1 000 de născuţi vii. Acesta se calculează rapor
tând numărul de avorturi la numărul de născuţi vii şi exprimare la 1 000.
Raportul avorturi/născuţi vii =
v
•

Numărul de avorturi
Numărul de copu născuţi vu

3. Indicele conjunctural al avortului, care exprimă numărul mediu de avorturi
pe care l-ar face o femeie în cursul perioadei fertile (15-49 de ani) în condiţiile în
care la fiecare grupă de vârstă ar utiliza avortul pentru înlăturarea sarcinilor nedori
te cu frecvenţa întâlnită într-un an calendaristic (anul pentru care se fac calculele).
Factorii care influenţează natalitatea şi fertilitatea populaţiei sunt:
1. Factorii fiziologici:
- durata perioadei de procreare;
- prezenţa sterilităţii (feminină şi masculină) în cadrul populaţiei;
- frecvenţa mortalităţii fetale.
2. Factorii demografici:
- ponderea populaţiei feminine în vârstă fertilă în cadrul populaţiei totale;
- vârsta la căsătorie;
- nupţialitatea;
- divorţialitatea;
- mortalitatea infantilă şi juvenilă;
- structura familiei.
3. Factorii socio-economici:
- factori la nivel macroeconomic
• PI В pe locuitori
• gradul de urbanizare
• nivelul de industrializare
- factori la nivel microeconomic
• nivelul de instruire al familiei
• încadrarea femeii în activitatea economică
• venitul mediu/membru de familie
4. Factorii culturali:
• nivelul cultural
• obiceiuri şi tradiţii
• apartenenţa la o religie
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5. Factorii subiectivi:
• metode şi mijloace contraceptive (accesibilitatea lor)
• motivaţii subiective legate de comportamentul demografic
• atitudinea faţă de numărul de copii doriţi şi realizaţi
6. Factorii legislativi:
• sistemul de alocaţii pentru copii
• prevederile Codului Muncii
• programe de protecţie adresate mamei şi copilului
• politica de planificare familială
3.1.6.1.2. MĂSURAREA MORTALITĂŢII

Mortalitatea reprezintă al doilea aspect important al mişcării naturale a popula
ţiei. Mortalitatea este fenomenul demografic al frecvenţei apariţiei deceselor într-o
populaţie şi într-o perioadă de timp. Unitatea statistică de observaţie este constituită
din ..deces” şi documentele purtătoare de informaţii, ca şi în cazul natalităţii, sunt:
- Documentele medicale: certificatul medical constatator al decesului;
- Documentele statistice: buletinul statistic de deces şi certificatul de deces,
ambele completate de oficiile de stare civilă pe baza certificatului medical consta
tator al decesului.
La aceste surse de date, pentru studiul mortalităţii, se mai adaugă anchetele şi
studiile special concepute pentru a analiza anumite aspecte ale fenomenului.
Sintetic, metodele şi tehnicile de studiu ale mortalităţii pot fi clasificate astfel:
1. Măsurarea şi analiza mortalităţii într-un an calendaristic:
- rata brută de mortalitate;
- ratele speciale de mortalitate;
- diferenţele constatate în funcţie de caracteristicile de loc: rate specifice de
mortalitate pe medii (U/R);
- diferenţele observate în funcţie de caracteristicile de persoană: rate specifi
ce pe sexe, rate specifice pe grupe de vârstă, rata de mortalitate infantilă;
- diferenţe generate de cauza decesului: rata de mortalitate specifică pe cau
ze, rata de mortalitate maternă;
- combinaţii de caracteristici: rata de mortalitate specifică pe cauze şi sexe,
rata de mortalitate specifică pe cauze şi medii etc.
- decesul evitabil;
- decesul prematur;
- tabelul de mortalitate.
2. Măsurarea şi analiza mortalităţii pe o generaţie:
- calcularea ratelor brute şi diferenţiale pe o generaţie;
- tabelul de mortalitate pe o generaţie.
3. Măsurarea şi analiza mortalităţii într-un an calendaristic:
Rutu brută de mortulitute (RBM) măsoară intensitatea fenomenului de morta
litate într-un an calendaristic şi într-un teritoriu dat. Formula de calcul:
_

Numărul de decese produse într-un an calendaristic şi într-un teritoriu ., ^
Numărul de populaţie în teritoriul dat

RBM este modalitatea cea mai des utilizată pentru măsurarea fenomenului de
mortalitate.
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Avantaje:
- uşor de calculat;
- datele există în sistemul informaţional curent;
- există serii cronologice, care acoperă lungi perioade de timp. Cu unele pe
rioade de lipsă de informaţie, avem date pentru întreg secolul al XX-lea;
- datele permit evaluarea tendinţei fenomenului.
Dezavantaje:
- nivelul ratei este puternic influenţat de structura pe grupe de vârstă a popu
laţiei;
- nu permite compararea între nivelurile fenomenului diferitor ţări, judeţe.
Calculul ratelor specifice este justificat de frecvenţa diferită a deceselor în subpopulaţiile selecţionate în funcţie de caracteristicile acestora, modelele de deces
sunt specifice fiecărei subpopulaţii.
Ratele specifice de mortalitate
• Rata de mortalitate specifică pe medii măsoară intensitatea fenomenului de
mortalitate în cele două medii; calculele se fac în funcţie de mediul de rezi
denţă al decedatului, indiferent de locul unde se produce decesul. în condi
ţiile în care declararea deceselor se face în funcţie de locul unde se produ
ce şi calcularea ratei se face în funcţie de domiciliul stabil al decedatului,
periodic se face o redistribuire a deceselor de către Institutul Naţional de
Statistică şi Studii economice în funcţie de domiciliul stabil al decedaţilor.
Rata de mortalitate . Numărul de decese la persoane cu dom iciliul în mediul U /R x |
specifică pe medii
Numărul de locuitori cu domiciliu în mediul U/R

•

^

Rata de mortalitate specifică pe sexe măsoară intensitatea fenomenului
de mortalitate în subpopulaţiile de sex feminin şi masculin. Modelul morta
lităţii pe sexe este caracterizat prin supramortalitatea masculină.
Rata de mortalitate _
specifică pe sexe

Numărul de decese la persoane de sex M/F
Numărul de populaţie de sex M/F

• Rata de mortalitate specifică pe vârste (grupe de vârstă). Vârsta (grupa
de vârstă) este unul din elementele cele mai importante, care influenţează nivelul
fenomenului de mortalitate. Riscul de deces este maxim la cei doi poli ai vieţii (pri
mul an de viaţă şi bătrâneţe). Reprezentarea grafică a mortalităţii specifice pe grupe
de vârstă (grupa 0-1 an şi apoi grupe cincinale) are aspectul literei „J”, nivelul mor
talităţii infantile determinând înălţimea ramurii stângi a literei. Nivelele minime ale
ratelor de mortalitate sunt întâlnite la grupele de vârstă 10-14, 15-19 ani.
• Rata de mortalitate specifică pe cauze:

„ . ,
. ... .
.
Numărul de decese datorite unei cauze
Rata de mortalitate specifica pe cauze = ------------ —— -— r-j-------------------------------------r—-*100
r
r
Numărul de populaţie

Tabelul de mortalitate. Tabelul de mortalitate este un tabel demografic, care
conţine valorile mai multor funcţii biometrice, şi care sintetizează modelul
de
mortalitate al unei populaţiei (colectivităţi).
Istoric. Primele tabele au fost alcătuite de către John Graunt în anul 1662 şi
de Edmund Hailey în anul 1693.
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Tipuri de tabele (clasificare):
completă (pentru fiecare an de vârstă) sau prescurtată (pentru perioade cin
cinale sau decinale de vârstă);
- pentru populaţia generală sau pentru populaţii selecţionate (populaţia unui
oraş, o anumită categorie socio-profesională etc.);
- tabele de moment (pentru un an calendaristic sau pentru o generaţie);
- tabele derivate;
- tabele de mortalitate pe cauze;
- tabele de viaţă şcolară;
- tabele de activitate.
Datele necesare pentru alcătuirea tabelului:
- populaţia pe vârstă ( pe grupe de vârstă 0-1, 1-4, 5-9. ...85+) şi sexe;
- decesele pe vârstă ( pe grupe de vârstă ) şi sexe;
- mortalităţile specifice pe grupe de vârstă şi sexe.
Ratele de mortalitate generală a populaţiei sunt prezentate în tabelul 35, vezi
mai sus.
P enfu a. 2006 rata mortalităţii generale în R. Moldova este de 12,4%o.
Ind.cii orientativi pentru aprecierea nivelului mortalităţii generale sunt:
• nivelul jos - până Ia 9,0%o;
• nivelul mediu - de la 9,0 până la 15,0%o;
• nivelul înalt - mai mult de 15,0%■>.
Structura mortalităţii generale în Republica Moldova este determinată de ur
mătoarele cauze (a. 2006):
- locul 1 - bolile aparatului circulator (56,3%)
- locul II - tumori maligne (11,7%)
- locul III - bolile aparatului digestiv (10,3%)
- locul IV - traume şi otrăviri (8,7%)
- locul V - bolile aparatului respirator (6,4%)
- lo a d VI - alte cauze (6,6%)
Anii potenţiali de viaţă pierduţi.
Anii potenţiali de viaţă pierduţi (APVP) sunt o parte a demografiei potenţiale,
care are la bază „potenţialul de viaţă" ca fiind „numărul de ani pe care o persoană,
un grup de persoane sau o populaţie îl are de trăit între anumite vârste sau până la
sfârşitul vieţii''. Aceşti ani se pierd în cazul unui deces prematur.
Conceptul de deces prematur - istoric.
Conceptul a fost utilizat pentru prima dată în secolul al XVIl-lea de către Petti.
în anii '70 a fost preluat de către autorii canadieni şi francezi. în anul 1977 Romeder şi Mc. Whinner propun introducerea indicatorului de ani potenţiali de viaţă
pierduţi între 1 şi 70 ani în ideea utilizării unui indicator de ierarhizare a cauzelor
de deces. Acest indicator a fost inclus în categoria „indicatorilor sociali" utilizabili
în planificarea sanitară.
-

Modul de calcul al anilor potenţiali de viaţă pierduţi (tabelul 36).
Formula clasică de calcul al anilor potenţiali de viată pierduţi este:
APVP = I d , (65-a,) = I d , x W i
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i - 2-14 numărul de grupe de vârste cincinale: unde
d
numărul de decese în cadrul fiecărei grupe de vârstă,
6 5 - limita de vârstă de la care se consideră un deces prematur,
a, - centrul clasei de vârstă ce se obţine prin semisuma limitelor inferioare a
două grupe de vârstă alăturate.
Tabelul 36
Nr. crt.

Gr. de vârstă

a1

0
1
2

1
Sub 1
1-4

2
0.5
3

4

5-9
10-14

5
6
7
8
9

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39

7,5
12,5
17,5
22,5
27,5
32,5
37,5

10
11
12
13
14

40-44
45-49
50-54
55-59
60-64

42,5
47,5
52,5
57,5
62,5

W 1= 65-a 1
3
64.5=65-0.5
62
57.5
52.5
47.5
42,5
37,5
32,5
27,5

d.1
4

D 1 X W.1= с 1
5=3 X4

22.5
17,5

1

12,5
” ,5
2,5
1 =

Vârsta este o caracteristică cantitativă continuă astfel că a se calculează
a =

Limita inferioară a clasei „i” + limita inferioară a clasei „i-H

*1 000 .

a) Limita inferioară de ani. Unui autori nu iau în considerare primul an de
viaţă, deoarece riscul de deces este maxim aproape de momentul naşterii, multe
cauze de deces în această perioadă sunt de natură endogenă, investiţia economică
făcută este mică etc.
b) Limita superioară (65 de ani) este aleasă în funcţie de nivelul ratei brute
de mortalitate şi al speranţei de viaţă la naştere.
MORTALITATEA MATERNĂ

Este fenomenul demografic al deceselor materne produse din cauza compli
caţiilor sarcinii, naşterii şi lăuziei (42 de zile de la terminarea acesteia), raportat la
100 000 de născuţi vii.
Mortalitatea maternă =

Numărul de decese materne
*100 000
Numărul de născuţi vii la 1 iulie

Organizaţia Mondială a Sănătăţii nu consideră drept mortalitate maternă dece
sul matern neobstetrical, care rezultă din cauze accidentale şi care nu au legătură
cu supravegherea medicală a gravidei, parturientei sau lăuzei (de exemplu, otrăviri,
sinucideri, accidente de circulaţie, accidente de muncă).
108

Decesele materne pot fi din cauze obstetricale directe, ca rezultat al complica
ţiilor obstetricale (ale sarcinii, naşterii şi lăuziei) sau ai tratamentelor şi intervenţi
ilor incorect aplicate.
Decesele materne din cauze obstetricale indirecte nu au cauză obstetricală,
rezultând dintr-o boală preexistentă sarcinii, sau care a apărut în cursul sarcinii,
agravată de modificările fiziologice induse de sarcină.
Statisticile OMS arată că, în lume, mor anual aproximativ o jumătate de milion
de femei prin complicaţii ale sarcinii, naşterii şi lăuziei, majoritatea deceselor fiind
înregistrate în ţările slab dezvoltate şi în ţările în curs de dezvoltare, unde cele mai
frecvente cauze de deces matern le constituie hemoragiile şi infecţiile puerperale,
în ţările cu standard de viaţă ridicat se înregistrează valori scăzute ale mortalităţii
materne.
Unii autori arată că există subraportări ale fenomenului chiar dacă decesele
materne sunt corect înregistrate, motivul fiind clasificarea acestora drept o altă ca
uză de deces.
In Republica Moldova acest indicator din a. 2001 s-a micşorat de 2,7 ori şi
constituie 17 la 100 000 de născuţi vii în a. 2006.
З.1.6.1.З. MĂSURAREA MORTALITĂŢII INFANTILE

Mortalitatea infantilă este fenomenul demografic al apariţiei deceselor îna
intea împlinirii vârstei de un an în populaţia născuţilor vii, într-o perioadă de timp şi
într-un teritoriu. Unitatea statistică de observare este decesul 0-1 an. Documentele
purtătoare de informaţii sunt certificatele medicale constatatoare ale decesului şi
fişele decesului 0-1 an.
Tehnicile de măsurare a mortalităţii infantile pot fi clasificate:
1. Măsurarea mortalităţii infantile într-un an calendaristic (abordare trans
versală):
- rata de mortalitate infantilă;
- ratele corectate de mortalitate infantilă;
- ratele de mortalitate infantilă pe trimestru, semestru, lună;
- ratele speciale de mortalitate infantilă:
• pe sexe
• pe grupe de vârstă
• pe medii
• pe cauze de deces
2. Măsurarea mortalităţii infantile pe o generaţie (abordare longitudinală):
- rata de mortalitate pe generaţie;
- ratele diferenţiale de mortalitate calculate pe o generaţie - aceleaşi ca în
cazul abordării transversale.
3. Tabele de mortalitate infantilă.
Studiile de mortalitate infantilă pot fi făcute utilizând metoda anchetelor epi
demiologice (observaţionale - descriptive, analitice caz-control sau pe cohorte,
operaţionale sau de intervenţie). O posibilitate specială de abordare o constituie
tehnica bazată pe conceptul de ..factori de risc" implicaţi în generarea decesului
0-1 an.
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Decesele materne pot fi din cauze obstetricale directe, ca rezultat al complica
ţiilor obstetricale (ale sarcinii, naşterii şi lăuziei) sau ai tratamentelor şi intervenţi
ilor incorect aplicate.
Decesele materne din cauze obstetricale indirecte nu au cauză obstetricală,
rezultând dintr-o boală preexistentă sarcinii, sau care a apărut în cursul sarcinii,
agravată de modificările fiziologice induse de sarcină.
Statisticile OMS arată că, în lume, mor anual aproximativ o jumătate de milion
de femei prin complicaţii ale sarcinii, naşterii şi lăuziei, majoritatea deceselor fiind
înregistrate în ţările slab dezvoltate şi în ţările în curs de dezvoltare, unde cele mai
frecvente cauze de deces matern le constituie hemoragiile şi infecţiile puerperale,
în ţările cu standard de viaţă ridicat se înregistrează valori scăzute ale mortalităţii
materne.
Unii autori arată că există subraportări ale fenomenului chiar dacă decesele
materne sunt corect înregistrate, motivul fiind clasificarea acestora drept o altă ca
uză de deces.
In Republica Moldova acest indicator din a. 2001 s-a micşorat de 2,7 ori şi
constituie 17 la 100 000 de născuţi vii în a. 2006.
З.1.6.1.З. MĂSURAREA MORTALITĂŢII INFANTILE

Mortalitatea infantilă este fenomenul demografic al apariţiei deceselor îna
intea împlinirii vârstei de un an în populaţia născuţilor vii, într-o perioadă de timp şi
într-un teritoriu. Unitatea statistică de observare este decesul 0-1 an. Documentele
purtătoare de informaţii sunt certificatele medicale constatatoare ale decesului şi
fişele decesului 0-1 an.
Tehnicile de măsurare a mortalităţii infantile pot fi clasificate:
1. Măsurarea mortalităţii infantile într-un an calendaristic (abordare trans
versală):
- rata de mortalitate infantilă;
- ratele corectate de mortalitate infantilă;
- ratele de mortalitate infantilă pe trimestru, semestru, lună;
- ratele speciale de mortalitate infantilă:
• pe sexe
• pe grupe de vârstă
• pe medii
• pe cauze de deces
2. Măsurarea mortalităţii infantile pe o generaţie (abordare longitudinală):
- rata de mortalitate pe generaţie;
- ratele diferenţiale de mortalitate calculate pe o generaţie - aceleaşi ca în
cazul abordării transversale.
3. Tabele de mortalitate infantilă.
Studiile de mortalitate infantilă pot fi făcute utilizând metoda anchetelor epi
demiologice (observaţionale - descriptive, analitice caz-control sau pe cohorte,
operaţionale sau de intervenţie). O posibilitate specială de abordare o constituie
tehnica bazată pe conceptul de ..factori de risc'' implicaţi în generarea decesului
0-1 an.
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Măsurarea şi analiza mortalităţii infantile într-un an calendaristic.
Rata de mortalitate infantilă.
Măsurarea şi analiza mortalităţii infantile într-un an calendaristic este modul
de evaluare cel mai frecvent întâlnit în statistica sanitară curentă.
Intensitatea fenomenului se măsoară cu ajutorul ratei de mortalitate infantilă
(RM(m).
_
°-‘

Decedaţi 0-1 an dintr-un an calendaristic şi în teritoriul dat
Născuţi vii din acelaşi an calendaristic şi acelaşi teritoriu

xj

Principalul avantaj al acestei rate este reprezentat de simplitatea calculului.
Dezavantajul major reiese din analiza datelor respective după prezentarea
într-un grafic Lexis (decesele provin din două generaţii distincte). Rescriind for
mula pentru anul A, aceasta devine:
RM

_

RMo-i —

d ' v ) d; *1 000,
Na

unde:
d, d jN ad0.i -

decedaţii 0-1 an din anul A proveniţi din generaţia de născuţi vii ai anului A,
decedaţii 0-1 an din anul A proveniţi din generaţia de născuţi vii ai anului A -l,
născuţii vii din anul A,
decedaţii 0-1 an dintr-un an calendaristic provin din născuţii vii din două generaţii
diferite.

Deoarece riscul de deces infantil este maxim imediat după naştere şi scade pe
măsura apropierii de vârsta de I an, este evident că în cazul modificării importan
te a numărului de născuţi vii de la un an calendaristic la altul această rată devine
necorespunzătoare.
In cazul scăderii importante a numărului de născuţi vii în anul A în raport cu
anul anterior (A-1), rata de mortalitate infantilă calculată pentru anul A supra
estimează intensitatea fenomenului. Generaţia de născuţi vii ai anului A-l fiind
mare. numărul de decese 0-1 an posibil să se producă în anul A este mare. Nivelul
fenomenului în anul A va fi mai mare şi aceasta în special pe seama generaţiei de
născuţi vii ai anului precedent.
Rata mortalităţii infantile poate fi calculată şi după formula lui Rats:
_
°-‘

Decedaţi 0-1 an dintr-un an calendaristic şi în teritoriul dat
2/3 născuţi vii în anul curent + 1/3 născuţi vii în anul precedent

qqq

Rata de mortalitate infantilă pe trimestru, semestru, lună.
Pentru a evidenţia variaţiile fenomenului cât şi reacţiile lui la condiţiile clima
tice şi epidemiologice s-a încercat să se calculeze rata de mortalitate infantilă pe
perioade mai scurte de 1 an (pe trimestru, semestru, lună).
Ratele diferenţiate de mortalitate infantilă.
Rata de mortalitate infantilă pe sexe.
Rata de mortalitate infantilă la băieţi/fete (B/F) exprimă intensitatea apariţiei
deceselor sub 1 an în subpopulaţia de născuţi vii de sex masculin sau feminin.
Este bine cunoscut fenomenul de supramortalitate masculină întâlnit şi la acest
segment de vârstă.
Rata se calculează raportând decesele 0-1 an de acelaşi sex la populaţia de
născuţi vii de acelaşi sex din aceeaşi perioadă de timp:
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гл., гл,гDecedaţi О-1 an B/F
RM „. B/F = — — -— , д- . — ".
°-'
Numărul de născuţi vii B/F

X1ООО

Ratele de mortalitate infantilă pe vârste.
Riscul de deces al copilului 0-1 an variază în funcţie de vârsta lui, dar şi cau
zele care intervin în producerea deceselor Ia diverse vârste sunt diferite. Astfel, în
primele zile după naştere decesele se datoresc în special cauzelor de mortalitate şi
morbiditate perinatală şi malformaţii congenitale (cauze preponderent endogene).
în săptămânile 2-4 de viaţă, la aceste grupe de cauze să adaugă şi cauze exoge
ne (infecţiile acute ale aparatului respirator, afecţiunile digestive). După împlinirea
vârstei de 1 lună. printre cauzele de deces pe primul loc se situează cauzele exogene
(infecţiile, bolile digestive, accidentele etc.).
Modalităţi de măsurare a fenomenului sunt prezentate în tabelul 37.
Tabelul 37
Fenomenul
demografic

Evenimentul
demografic

Populaţia
de referinţă

Modul
de măsurare

Mortalitate infantilă

Deces 0-1 an
(0-364 zile)

Născuţi vii

Mortalitate neonatală

Deces 0-27 de zile

Născuţi vii
■

Deces 0-6 zile

Născuţi vii

Deces 7-27 de zile

Născuţi vii

Deces
28-364 de zile

Născuţi vii

Mortinatalitate

Născut mort

Născuţi vii

Rata de mortinatalitate

Mortalitate perinatală

Născut mort +
deces 0-6 zile

Născuţi vii sau
născuţi vii + morţi

Rata de mortalitate
perinatală

Mortalitate neonatală
precoce
Mortalitate neonatală
tardivă
Mortalitate
postneonatală

Rata de mortalitate
infantilă
Rata de mortalitate
neonatală
Rata de mortalitate
neonatală precoce
Rata de mortalitate
neonatală tardivă
Rata de mortinatalitate
postneonatală

Formula generală de calcul:
„ ,
Numărul de evenimente demografice specifice fenomenului ,.X”
, плп
Rata ----------------------------------- ------ 7- t ~ ------- e r . -----------------------------------X1 000
Populaţia de referinţă

Rata de mortalitate infantilă pe cauze care intervin în producerea decesului
0-1 an poate fi analizată prin calculul unor rate specifice de mortalitate 0-1 an pe
cauze.
_

Numărul de decese 0-1 an datorate unei cauze intr-o perioadă
Numărul de copii născuţi vii în acea perioadă

xl 000

Rata de mortalitate infantilă pe cauze şi vârste.
Calculele se fac ţinând cont de 2 criterii de grupare (vârsta la deces şi cauza).
Rata de mortalitate infantilă în funcţie de rangul născutului.
Această rată de mortalitate infantilă se calculează mai rar, ea presupune exis
tenţa distribuţiei născuţilor vii în funcţie de rangul lor. Ea raportează decesele 0-1
an produse la copii de un anumit rang al născuţilor vii de acelaşi rang.
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Rata de mortalitate infantilă în funcţie de rangul născutului.
RM

_
°-'

D ecesele 0-1 an produse la copii de rang ,.X’~
Numărul de născuţi vii de rang „X ”

.

Rata de mortalitate infantilă a copiilor legitimi (nelegitimi).
M

_ D ecesele 0-1 an produse la copii legitimi x
Numărul de născuţi vii legitimi

.

STRUCTURA MORTALITĂŢII PERINATALE ŞI INFANTILE

In studiul mortalităţii copiilor de vârstă fragedă {figura 14), se disting două
clasificări:
1. Clasificarea mortalităţii perinatale (în jurul naşterii), care include 3 perioa
de unitare şi 2 sumare de timp, cu 5 indicatori respectivi de analiză:
• perioada antenatală - de la 28 de săptămâni până la începutul naşterii, cu
indicatorul mortalităţii antenatale;
• perioada intranatală - de la începutul naşterii până la sfârşitul ei, cu indi
catorul mortalităţii intranatale;
• perioada neonatală precoce cu indicatorul mortalităţii neonatale precoce.
Pentru perioadele antenatală şi intranatală împreună luate se calculează in
dicatorul sumar al mortinatalităţii, iar pentru toate 3 perioade - antenatală, in
tranatală şi neonatală precoce împreună luate se calculează indicatorul sumar al
mortalităţii perinatale. Mai jos citiţi exemplul de calcul al acestui indicator.
Rata de mortalitate perinatală =

Numărul de născuţi morţi +
numărul de decese 0-6 zile
Numărul de născuţi vii

x] 000

2. Clasificarea mortalităţii infantile, care cuprinde 3 perioade unitare şi 2 su
mare de timp cu 5 indicatori respectivi de analiză:
• perioada neonatală precoce - prima săptămână de viaţă, cu indicatorul mor
talităţii neonatale precoce;
• perioada neonatală tardivă - săptămânile 2,3 şi 4, cu indicatorul respectiv
al mortalităţii neonatale tardive;
• perioada postneonatală - începând cu luna a doua până la 1 an, cu indica
torul mortalităţii postneonatale mai rar utilizat.
Pentru perioadele neonatale precoce şi tardivă împreună luate se calculează
indicatorul sumar al mortalităţii neonatale (nou-născutului), iar pentru toate trei
perioade împreună luate (neonatală precoce, tardivă şi postneonatală) se calculează
indicatorul sumar al mortalităţii infantile. Exemple de calcul urmăriţi mai jos.
„ . ,
.
^
Numărul de decese 0 - 2 7 de zile
Rata de mortalitate neonatala = -------- —— ;— r-;— ------- :—n---------x 1 000
Numărul de născuţi vii
Rata de mortalitate neonatală precoce =

Numărul de decese 0 6 zile— x j qqq
Numărul de născuţi vii

r, . 1
.
Numărul de decese 7 - 27 de zile
Rata de mortalitate neonatala tardiva = --------- rr— ;— r i — :------:—"----------*1 000
Numărul de născuţi vii
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Numărul de decese 28-364 de zile
Numărul de născuţi vii

Rata de mortalitate postneonatală

*1 000

Numărul de decese 0-1 an din cauza ..X"
X 1 000
Numărul de născuţi vii în perioada dată

Mortalitatea infantilă
pe cauze medicale de deces

F igura 14
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Justificarea acestor indicatori constă în variabilitatea riscului de deces al co
pilului sub un an, în funcţie de grupa de vârstă, precum şi de cea a cauzelor care
determină producerea decesului la diferite vârste în intervalul 0-1 an.
Astfel, perioada neonatală este dominată de o cauzalitate endogenă: afecţiuni
respiratorii, digestive, cardiovasculare, congenitale, prematuritate.
Pentru mortalitatea neonatală precoce, cauzele de deces sunt: hipoxie, anoxie,
malformaţii congenitale, prematuritate, leziuni obstetricale.
Mortalitatea postneonatală este dominată de o cauzalitate exogenă: afecţiuni
respiratorii, boli infecţioase, accidente în mediul casnic, boli digestive, boli ale sis
temului nervos central, boli ale organelor de simţ.
Pentru ţările cu standardul de viaţă ridicat, majoritatea deceselor sub un an se
produc în prima lună de viaţă, având drept cauză anomaliile congenitale.
De asemenea, se poate calcula letalitatea (indice de structură) pe cauze medi
cale de deces şi grupe de vârstă.
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Factorii de risc ai m ortalităţii infantile.
Mortalitatea infantilă este un indicator demografic cu determinism plurifactorial, care oferă date privitoare la standardul de viaţă al unei societăţi. Pentru a scă
dea mortalitatea infantilă într-un teritoriu, este necesar să fie identificaţi principalii
factori de risc. Aceştia se clasifică în:
1) Factori endogeni care ţin de mamă
• vârsta mamei (sub 19 ani şi peste 35 de ani);
• paritatea (risc crescut pentru primul nou-născut);
• avorturi antecedente;
• caracteristicile fizice ale mamei, care se referă la talie şi greutate (talia mai
mică de 150 cm, greutatea mai mică de 45 de kg);
• patologie generală: diabet, boli cardiovasculare, tuberculoză, afecţiuni res
piratorii în primul trimestru de sarcină;
• patologie obstetricală - toxemia gravidităţii;
• accidente în timpul naşterii - placenta praevia.
2) Factori endogeni care ţin de copil
• sexul masculin;
• rangul născutului;
• greutatea mică la naştere;
• vârsta (primul trimestru);
• handicapuri biologice: malnutriţia protein-calorică, anemie, malnutriţie, ra
hitism, malformaţii congenitale, indice APGAR mic la naştere, infecţii.
3) Factori exogeni
• intoxicaţii;
• accidente;
• factori de mediu;
• asistenţa medicală adresată mamei şi copilului.
4) Factorii care ţin de fam ilie
• familia dezorganizată;
• familia cu domiciliu instabil;
• starea civilă a mamei (mamă necăsătorită);
• alimentaţia incorectă (calitate, cantitate);
• venitul familiei;
• condiţiile de locuit necorespunzătoare (locuinţă insalubră);
• nivelul de educaţie scăzut al mamei;
• promiscuitatea;
• vagabondajul;
• existenţa de bolnavi cronici în familie;
• familia în primul an de căsnicie datorită experienţei scăzute în creşterea
copiilor.
5) Factori demografici
• planificarea familială (mortalitate infantilă crescută pentru copiii care nu
sunt doriţi);
• variaţii în evoluţia natalităţii şi a fecundităţii.
6) Factori economico-sociali şi de mediu
Se consideră că în modelul de mortalitate, serviciile de sănătate intervin cu o
pondere de 10%.
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în Republica Moldova mortalitatea infantilă are tendinţa de descreştere şi către
anul 2006 constituie 118 la 1 000 născuţi vii. Structura şi dinamica mortalităţii
infantile sunt prezentate în tabelele 38 şi 39.
Tabelul 38
STRUCTURA MORTALITĂŢII INFANTILE
CONFORM CAUZEI DECESULUI (%) a. 2000
C auzele decesului

N/o
1
2

Rata în %

5

A fecţiunile a căror origine se plasează în perioada perinatală
Malformaţii congenitale şi cromozomiale
B olile aparatului respirator
B olile infecţioase şi parazitare
Leziuni traumatice şi otrăviri

6
7

B olile sistemului nervos
A lte cauze

4

34,2
30,3
15,8
6.0
8,6
1,5
3,6
Tabelul 39

M ortalitatea perinatală, neonatală şi m aternă
(fără raioanele de Est ale R epublicii M oldova)
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Mortalitatea perinatală
la 1 000 de născuţi vii şi morţi

13,9

15.2

14,7

13,1

11,4

11,2

11,5

Mortinatalitatea
la 1 000 de născuţi vii şi morţi

6.9

6.8

7.7

6.9

5,9

5.8

5,9

Mortalitatea neonatală precoce
la 1 000 de născuţi vii

7.1

8.5

7.1

6.3

5.6

5.4

5,7

Mortalitatea neonatală
la 1 000 de născuţi vii

9,3

10,7

8.7

7.8

7.4

6,9

7.5

Mortalitatea maternă
la 100 mii de născuţi vii

28,6

27.1

43,9

28.0

21,9

23.5

18.6

Anii

Indicii orientativi pentru aprecierea nivelului mortalităţii infantile sunt:
•
nivelul jos - până la 30,0 %o
• nivelul mediu - de la 30,0 până la 50,0%o
• nivelul înalt - mai mult de 50,0%o
Mortinatalitatea.
Este rata născuţilor morţi raportată la totalul de născuţi vii + născuţi morţi.
Numărul de născuţi morţi
,
Mortinatalitatea = -r;— ;— —— з------ :—г—*—-— -— x i ООО
Numărul de născuţi vu + născuţi morţi

Unitatea de observare este născutul mort, care este definit ca fiind reprezentat
de absenţa semnelor de viaţă pentru un produs de concepţie ce provine dintr-o
sarcină a cărei vârstă este mai mare de 28 de săptămâni, are o talie mai mare de
35 de cm şi o greutate mai mare de 1 000 gr.
Mortalitatea sub 5 ani (mortalitatea primei copilării).
Decesele până la 11 luni 29 zile, şi de la 1 an până la 4 ani sunt înregistrate
de către indicatorul „mortalitatea primei copilării'’ şi nu se includ în indicatorul de
mortalitate generală. Mortalitatea sub 5 ani se calculează conform formulei:
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Numărul de decese 1-5 ani

Mortalitatea sub 5 ani =

Numărul de copii 1-5 ani

000

Este un indicator de evaluare a stării de sănătate a unei populaţii.
în ţările cu un nivel scăzut al stării de sănătate se înregistrează valori crescute
pentru acest segment populaţional.
In republica Moldova acest indicator comparativ cu anul 1993 s-a micşorat de
2 ori şi constituie 14,0 la 1 000 de născuţi vii în anul 2006.
Cele mai frecvente cauze de deces pentru mortalitatea 1-5 ani, în ţările unde
se înregistrează o mortalitate scăzută a primei copilării, o reprezintă accidentele,
anomaliile congenitale şi tumorile. In ţările unde mortalitatea primei copilării este
crescută, drept cauze de deces sunt citate afecţiunile respiratorii şi accidentele.
Slaba pregătire pentru meseria de părinte, lipsa unei preocupări serioase din
partea familiilor pentru sănătatea propriilor copii, şi nu lipsa de timp este cauza
nesupravegherii acestor copii, cum s-ar părea şi implicit, de producerea deceselor
pentru acest segment populaţional vulnerabil.
3.1.6.1.4. DURATA MEDIE A VIEŢII

Este un indicator sintetic al stării de sănătate a populaţiei, condiţionat de ur
mătorii factori:
• nivelul de trai;
• stilul de viaţă defavorabil sănătăţii;
• alimentaţia;
• factorii sociali şi economici.
Durata medie a vieţii (DMV) este reprezentată de numărul mediu de ani, pe
care i-ar avea de trăit o persoană dintr-o anumită generaţie, în condiţiile modelului
de mortalitate specifică pe grupe de vârstă şi pentru o perioadă de timp. In Republi
ca Moldova în perioada aa. 2000 - 2005 DMV este prezentată în tabelul 40.
Tabelul 40
D urata m edie a vieţii în R epublica M oldova
Anii

I

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Ambele sexe

■

67,6

68,2

68,1

68,1

68.4

67,8

63,9

64,5

64,4

64.5

64,5

63,8

j

71.2

71.8

71,7

71,6

72,2

71,7

Bărbaţi
Femei

în România, DMV este de 71,19 ani (67,69 ani pentru bărbaţi şi 74,84 ani
pentru femei).
Cele mai mici valori ale DMV se înregistrează în ţările Africii de Sud din
preajma Deşertului Sahara (40 ani).
La ora actuală, naţiunea cea mai longevivă este Japonia (77.9 ani pentru băr
baţi şi 84,7 ani pentru femei), DMV fiind de 83 ani.
Sporul natural.
Sporul natural prezintă grupa a patra de indicatori, care caracterizează repro
ducerea populaţiei.
Sporul natural - Rata natalităţii - Rata mortalităţii generale.
în Republica Moldova sporul natural are tendinţa de descreştere din a. 1985,
iar din anul 1999 acest indicator are valoarea negativă (tabelul 35).
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3.1.6.2. MIŞCAREA MECANICĂ (MIGRATORIE) A POPULAŢIEI

Prin mişcare migratorie a populaţiei se înţelege mobilitatea spaţială şi geogra
fică a populaţiei, care este însoţită de schimbarea definitivă a domiciliului stabil
între două unităţi administrativ-teritoriale bine definite.
Există o migrare externă (internaţională) - ce constă în schimbarea domici
liului stabil între două ţări - şi o migrare internă - ce constă în schimbări definitive
de domiciliu realizate în cadrul aceleiaşi ţări.
Cea mai frecventă modalitate de migrare internă este cea din mediu rural în cel
urban. Mişcarea migratorie (mecanică) se măsoară prin următorii indicatori:
...
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Indicatorul, care caracterizează dinamica populaţiei într-un an calendaristic, se
numeşte Sporul anual = Sporul natural + Sporul migrator.
3.1.7. ÎM BĂTRÂNIREA POPULAŢIEI.
ELEM ENTE DE GERONTOLOGIE M EDIC O -SO C IA LĂ

Unul din atributele esenţiale ale epocii pe care o parcurgem îl constituie creşte
rea continuă, absolută şi procentuală a persoanelor vârstnice în componenţa popu
laţiei. Acest important fenomen demografic se datorează modificărilor înregistrate
de evoluţia principalilor indicatori ai mişcării naturale a populaţiei - natalitatea
şi mortalitatea - caracterizaţi printr-o tendinţă constantă de scădere a natalităţii şi
fertilităţii, pe de o parte, şi prin scăderea mortalităţii generale (dar mai ales a mor
talităţii infantile, a copiilor şi adulţilor tineri), pe de altă parte, fenomen cunoscut
sub denumirea de „tranziţie demografică".
Considerată iniţial ca un fenomen specific ţărilor înalt dezvoltate, îmbătrânirea
demografică tinde să devină o problemă şi a ţărilor în curs de dezvoltare.
Procesul de îmbătrânire a populaţiei se datorează îndeosebi scăderii natalităţii
- îmbătrânirea ..de bază" şi mai puţin creşterii duratei medii a vieţii - îmbătrânirea
„de vârf', noţiunile referindu-se la baza şi vârful piramidei vârstelor. Asistăm deci,
în ţările avansate, la fenomenul „răsturnării piramidei vârstelor”. Iniţial, acest fe
nomen a apărut şi s-a dezvoltat în ţările din Europa Occidentală şi Centrală, pentru
ca după cel de-al doilea Război Mondial să se manifeste şi în Europa de Est, SUA,
Japonia, Noua Zeelandă. Australia etc.
Fenomenul îmbătrânirii demografice se evaluează cantitativ prin proporţia po
pulaţiei de 60 de ani şi peste (în %) din totalul populaţiei. Numărul persoanelor
vârstnice a crescut în lume fară încetare - de la mai puţin de 100 milioane înainte
de cel de-al doilea Război Mondial la peste 200 milioane în anul 1950, apoi cca
460 milioane în 1990 şi 590 milioane în anul 2000. în perspectivă se estimează, că
această grupă de populaţie va continua să sporească, atingând 1,2 miliarde în 2025,
ceea ce va reprezenta 14% din totalul populaţiei Globului.
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Se manifestă o corelaţie directă între nivelul indicilor de îmbătrânire demogra
fică şi nivelul dezvoltării social-economice. Astfel, în ţările în curs de dezvoltare se
observă niveluri scăzute ale îmbătrânirii populaţiei, ponderea persoanelor vârstnice
fiind în general sub 5%, în timp ce ţările dezvoltate înregistrează indici de îmbătrâ
nire demografică de peste 15%.
Conform datelor ONU (2000), proporţia populaţiei de 65 de ani şi peste din
total înregistra în ţările europene valorile cele mai ridicate în: Suedia (17,5%), Italia
(17,3%), Bulgaria (16,0%), Grecia (16,7%), Norvegia (15,7%), Spania, Belgia şi
Germania (15,9%), Marea Britanie (15,4%), iar cele mai scăzute niveluri de îm
bătrânire a populaţiei se înregistrau în Malta (11,9%). Rusia (12,6%), România
(13.0%), Estonia (14,2%), Lituania (14,4%), Ungaria (14,5%).
în Republica Moldova fenomenul îmbătrânirii demografice a constatat o ten
dinţă de creştere continuă a ponderii persoanelor vârstnice, care în a. 1939 a consti
tuit 6,1%, în 1990 atingând nivelul de 12,3%, în 1999 12,7%, iar în 2005 alcătuind
deja 13,2%.
Referindu-ne la ţările economic dezvoltate, se estimează - cu foarte puţine
excepţii - o accentuare a procesului de îmbătrânire demografică. Dacă în 1980
numărul ţărilor, care depăşeau nivelul de 20% vârstnici din totalul populaţiei, era
redus (doar Suedia şi Norvegia), spre anul 2000 numărul lor a crescut considerabil:
Elveţia, Germania, Suedia. Italia, Belgia, Grecia, Australia, Bulgaria, Danemarca,
Ungaria, România, Rusia. Ucraina, Estonia şi altele. Cu unele excepţii, îmbătrâni
rea populaţiei se va accentua simţitor şi în ţările cu nivel de dezvoltare mai scăzut.
în cursul dezvoltării istorice a omenirii, creşterea duratei medii a vieţii a fost
continuă, însă cu un ritm extrem de lent. Progrese spectaculoase au loc în secolul
al XX-lea, ajungându-se astăzi (după datele ONU) la o valoare medie de 60 de ani
pentru populaţia mondială, de 73 de ani - pentru ţările dezvoltate şi de 57 de ani
- pentru ţările în curs de dezvoltare. Se constată, astăzi, în lume o tendinţă de redu
cere a diferenţelor dintre ţări şi continente în ceea ce priveşte durata medie a vieţii,
cu toate că acestea sunt încă simţitoare.
Ţările, care prezintă cele mai ridicate valori ale duratei medii a vieţii (speranţei
de viaţă), pentru perioada anilor 1996-2000 sunt prezentate în tabelul 41. Pentru
comparaţie în tabel sunt prezentate şi datele pe Republica Moldova şi Rusia.
Tabelul 41
Durata m edie a vieţii în diferite ţări în perioada anilor 1 9 96-2000
Ţara

A m bele sexe

Bărbaţi

Fem ei

79,29

75,2

82,9

Franţa

79,24

74,9

82,7

Spania

78,71

73,6

80,6

Norvegia

78,37

73,9

81,4

Australia

78,32

73,7

81,1

Olanda

78,11

73,8

80,9

Germania

77,84

73,2

80,1

Anglia

77,54

72,6

79.7

Suedia
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Finlanda

77,05

73,6

80,7

Danemarca

75,88

71,7

77,9

Irlanda

75,88

71,6

77.2

Austria

75,8

72,5

79,3

Portugalia

75,37

71,2

77,4

România

70,6

67,6

74,1

M oldova

67,6

63,9

71,2

Rusia

66,0

63,2

68,5

în acelaşi timp însă unele ţări din Africa înregistrează valori ale duratei medii
a vieţii de numai 47 de ani.
Durata vieţii este, de obicei mai scăzută la bărbaţi, ca urmare a „supramortalităţii masculine”, fenomen, care se manifestă la toate vârstele. Din această cauză,
discrepanţa dintre durata medie a vieţii la cele două sexe tinde să se majoreze,
ajungând chiar la valori de 9 ani. în Republica Moldova această diferenţă în a. 2005
a fost de 7,4 ani.
Evoluţia speranţei de viaţă la naştere în Republica Moldova în ultimii 40 de ani
este prezentată în tabelul 42.
După cum se constată, în ultimele trei decenii, durata medie a vieţii în Moldova
a rămas aproape constantă, atât din cauza evoluţiei necorespunzătoare a mortalităţii
infantile, cât şi din cauza evoluţiei nafavorabile a nivelului mortalităţii pe vârste.
în condiţiile îmbătrânirii populaţiei se manifestă o tendinţă de creştere a morta
lităţii generale brute, deoarece vârstnicii au o mortalitate specifică ridicată.
Tabelul 42
Durata m edie a vieţii în republica R epublica M oldova
Anii

A m bele sexe

Bărbaţi

Fem ei

1958

68,0

66,0

70,0

1984

65,5

62,0

69.0

1987

67,8

64,3

71,3

1989

68,9

65,5

72,3

1991

67,7

64,3

71,0

1995

65,9

62,4

69,3

1997

66,7

63,5

70,2

2000

67.6

63,9

71,2

2001

68,2

64,5

71.8

2002

68,1

64.4

71,7

2003

68.1

64,5

71,6

2004

68,4

64,5

72,2

2005

67,8

63,8

71,7

Prin sporirea mortalităţii generale, în condiţiile unei reduceri evidente a na
talităţii, fenomenul de îmbătrânire demografică exercită o influenţă nefavorabilă
asupra reproducerii populaţiei şi a sporului natural.
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Dacă speranţa de viaţă a crescut la naştere (O ani), speranţa de viaţă la vârstele
copilăriei şi la adulţii tineri creşte foarte lent, iar la vârstele înaintate se constată
o tendinţă de stagnare sau chiar de descreştere a acestui indicator, mai cu seamă
la bărbaţi. Fenomenul se observă în toate ţările avansate şi prin aceasta se pare că
progresele priv ind creşterea duratei medii a vieţii, în aceste ţări, sunt tot mai greu
de obţinut. Cauzele constau în mortalitatea prin boli cardiovasculare, cancer şi alte
boli degenerative, deosebit de redutabile, favorizate de o serie de factori de risc
existenţi în societăţile avansate.
Evident, procesul de îmbătrânire demografică, ca proporţie, ca greutate spe
cifică, va rămâne şi în continuare mult mai accentuat în ţările puternic dezvoltate,
însă - sub raport cifric, numeric - volumul vârstnicilor va fi mult mai mare în ţările
în curs de dezvoltare (care în anul 2000 au constituit aproximativ V, din populaţia
totală a Globului, faţă de numai '/5 în ţările avansate). Astfel, s-a constatat, că în
anul 2000 aproximativ 2/? din persoanele de 60 de ani şi peste au trăit în ţările în
curs de dezvoltare, faţă de numai '/ în anul 1960. în aceste condiţii, rezolvarea
problemelor medico-sociale ale populaţiei vârstnice va fi extrem de actuală în toate
ţările lumii. în plus, vor fi confruntate mult mai serios cu această problematică ţă
rile în curs de dezvoltare, adică tocmai acele ţări care trec în prezent printr-o serie
de dificultăţi economice, sociale, politice, care le diminuează cu mult şansele de
aplicare a unor strategii de protecţie a populaţiei vârstnice.
Dacă proporţia vârstnicilor, consideraţi în general, a sporit în mod apreciabil,
nu se poate spune acelaşi lucru despre longevivi, şi mai cu seamă, despre marii
longevivi şi centenari. în marea majoritate a ţărilor avansate proporţia persoanelor
peste 85, 90 sau 100 de ani din totalul populaţiei este în scădere. De asemenea,
vârsta medie de deces a persoanelor vârstnice a crescut foarte lent sau chiar a stag
nat. Se pare că longevitatea nu este favorizată de condiţiile de mediu existente în
societatea modernă; procesele fără precedent, realizate pe cele mai diverse planuri
în ţările dezvoltate, nu au reuşit să ridice plafonul maxim al vieţii populaţiei sau să
crească semnificativ proporţia persoanelor care se apropie de limita maximă posi
bilă a vieţii omului.
Scăderea impresionantă a mortalităţii infantile, a copiilor şi a adulţilor a de
terminat într-adevăr o creştere considerabilă a numărului persoanelor care reuşesc
să atingă limitele inferioare ale vârstelor înaintate (stabilite demografic la 60 sau
65 de ani). în ceea ce priveşte, însă, supravieţuirea în continuare a acestor vârstnici
(mult mai numeroşi decât înainte) nu s-au înregistrat progrese deosebite, aceştia
decedând cam la aceleaşi vârste ca şi cu decenii în urmă. Astfel, creşterea duratei
medii a vieţii nu trebuie interpretată ca un indiciu că viaţa naturală a oamenilor a
fost prelungită, ci aceasta înseamnă, pur şi simplu, că - graţie realizărilor medicinei
şi ale progresului social - prin scăderea mortalităţii premature (precoce), numărul
şi proporţia persoanelor care reuşesc să atingă cea de a treia vârstă este în creştere.
Cercetările efectuate asupra familiilor de longevivi au scos în evidenţă rolul
jucat de ereditate în această privinţă. De asemenea, numeroşi autori au studiat în
detalii condiţiile de mediu şi de viaţă în regiunile Globului unde există condiţii
propice longevităţii umane, condiţii care favorizează atingerea de către numeroşi
oameni a unor vârste foarte apropiate de limita maximă a vieţii, cum ar fi: valea
Vilcabamba (Ecuador), Hunza (Caşmirul pakistanez), Abhazia (Georgia), Siberia
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Orientală, delta Dunării, munţii Vrancei ş.a. Condiţiile naturale şi stilul de viaţă fa
vorabil acestui fenomen sunt: puritatea aerului, blândeţea climatului, numărul mare
de zile însorite, absenţa tensiunii nervoase, regimul alimentar echilibrat, munca la
aer liber etc. Ch. W.Hufeland consideră că sunt favorabile longevităţii: agricultura,
grădinăritul, vânătoarea, pescuitul, viaţa de călugăr, marinar şi militar.
După Bastide, există două ..plafoane” ale longevităţii: unul ar fi 77 de ani. vâr
sta medie a celor al căror deces este atribuit senilităţii, iar un al doilea plafon, care
constituie la ora actuală durata maximă posibilă a vieţii, se situează la 120 ani.
La persoanele, care intră în perioada bătrâneţii, starea vaselor are o importanţă
deosebită. Pentru a atinge vârsta de 100 ani trebuie ocolite cele trei mari obstaco
le: deficienţele vasculare, cancerul şi bolile respiratorii acute, frecvent întâlnite la
bătrâni. Cu toate că durata vieţii individuale este ..programată" genetic, o medicină
şi o igienă bine condusă ameliorează simţitor numărul de ani trăiţi şi, mai ales,
calitatea acestora.
Problema îmbătrânirii, a limitelor naturale ale vieţii preocupă omenirea încă
din cele mai vechi timpuri şi pe cele mai diverse planuri: biologic, social, filozofic,
etic etc. Ea capătă astăzi o însemnătate crescândă, angajând variate sectoare ale vie
ţii sociale, deoarece omenirea este din ce în ce mai cointeresată în rezolvarea pro
blemelor multiple şi complexe pe care le ridică vârstnicii, contingent de populaţie
în continuă creştere. Preocupările privind bătrâneţea, sub diversele şi pasionatele ei
faţete, precum şi implicaţiile ei asupra celor mai variate domenii de activitate uma
nă. au atins o amploare tară precedent. Ele interesează, în mare măsură, specialişti
din diverse domenii de preocupări, care activează adesea sub forma unor colaborări
şi integrări multidisciplinare: medici, biologi, sociologi, demografi, economişti, ju 
rişti, statisticieni, psihologi, arhitecţi, urbanişti, lucrători din domeniul protecţiei
sociale etc. Problematica vârstnicilor a devenit astfel un element important al po
liticii social-sanitare şi demografice a fiecărui stat. în ultimele decenii a fost ela
borată - prin contribuţia savanţilor din numeroase ţări - o metodologie complexă
de cercetare, sub toate aspectele, a fenomenului îmbătrânirii populaţiei şi s-a pus
la punct un aparat de investigaţii tot mai perfecţionat şi mai ştiinţific. Au luat fiinţă
numeroase institute şi centre de studiu specializate, iar bibliografia şi documentarea
în domeniul gerontologiei au atins cote impresionante.
Procesul de îmbătrânire demografică are numeroase consecinţe şi implica
ţii. Astfel, modificarea raportului dintre populaţia activă şi cea pasivă determină
o creştere a populaţiei dependenţilor, pe seama adulţilor neproducători, fenomen
care creează probleme dificile de ordin medical şi social-economic pentru familie,
comunitate şi societate. Raportul de dependenţă a crescut, în Moldova, de la 10.1
vârstnici, care reveneau la 100 de persoane de vârstă adultă (15-59 de ani) în 1939,
la 23,0% în anul 1990 şi la 21,6% în anul 2000. Creşterea ponderii populaţiei vârst
nice în ţara noastră a fost însoţită de o îmbătrânire demografică a populaţiei presenescente active (45 de ani şi peste). Faţă de anul 1939, în 2000, ponderea acestei
grupe din totalul populaţiei active (15-59 de ani) a crescut simţitor: de la 18,4% la
27,6%, ceea ce denotă o „îmbătrânire" a forţei de muncă. îmbătrânirea demografică
a populaţiei totale şi a celei presenescente. de vârstă activă, îşi relevă caracterul ne
favorabil prin consecinţele pe care le generează. în primul rând. pe plan economic.
Din acest punct de vedere, se constată o scădere a volumului şi o depreciere a cali
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tăţii forţei de muncă, îndeosebi în agricultură, unde, din cauza migraţiei, populaţia
este puternic îmbătrânită şi feminizată.
Importante consecinţe generează procesul de îmbătrânire a populaţiei pe pla
nul protecţiei sociale şi al asistenţei medicale persoanelor vârstnice, care reprezintă
cel mai numeros grup de populaţie ca adresabilitate, fiind în acelaşi timp categoria
populaţională în rândul căreia modificările de vârstă produc creşteri importante
ale mortalităţii, morbidităţii şi invalidităţii, şi la care se produce tranziţia de la
patologia infecţioasă specifică vârstelor tinere Ia patologia cronică degenerativă
a vârstelor înaintate. îmbolnăvirile la vârstnici au o prevalenţă ridicată, manifes
tând o accentuată tendinţă la cronicizare şi la boli asociate. Nu mai este nevoie
de argumentat consecinţele grave pe care le antrenează bolile cronice, care ating
cu precădere persoanele de vârstă avansată şi necesită măsuri speciale, dificile, de
prevenire şi combatere. Predominanţa patologiei cronice în societatea modernă se
datorează, pe de o parte, modificărilor survenite în structura pe vârste a populaţiei
(vârstnicii devenind din ce în ce mai numeroşi), cât şi unor factori ai mediului şi
modului de viaţă actual, care generează o serie de factori cauzali şi de risc răspun
zători de profilul morbidităţii în ţările dezvoltate: excesul şi dezechilibrele alimen
tare, sedentarismul, obezitatea, alcoolismul, tabagismul, polipragmazia, drogurile,
stresul psihic, poluarea mediului înconjurător etc. Consecinţele acestora se vădesc
în mod deosebit la vârstele înaintate, motiv pentru care - în prezent - perspectivele
de creştere în continuare a duratei medii de viaţă în ţările puternic dezvoltate, care
au redus la minimum mortalitatea „prematură'', sunt destul de reduse.
Morbiditatea populaţiei vârstnice, dominată de bolile cronice şi degenerative,
generează probleme noi şi dificile privind asistenţa medicală şi socială „armatei'’
tot mai numeroase a bătrânilor. Astfel, în condiţiile îmbătrânirii populaţiei, cresc
solicitările şi nevoile de asistenţă medicală, apar noi probleme de patologie, dia
gnostic şi terapie, se diversifică gama măsurilor preventive. Vârstnicii reprezintă
un adevărat „inventar de morbiditate", acumulată de-a lungul vieţii, necesitând de
aceea un ridicat „consum" medical, îngrijiri multiple şi specializate, care ar îmbina
latura medicală cu cea socială. într-o serie de ţări s-au experimentat şi elaborat, în
ultimele decenii, numeroase forme şi metode organizatorice pentru asistenţa medico-socială a vârstnicilor, date fiind caracteristicile lor specifice de patologie, ţinând
seama. în acelaşi timp, de trăsăturile psihologice şi problemele sociale pe care le
ridică aceştia, remarcându-se însă o mare varietate de concepţii şi soluţii.
Sănătatea şi capacitatea funcţională a vârstnicilor, diferită în raport cu vârsta
acestora, reprezintă unul dintre obiectivele majore ale politicii sociale şi sanitare. în
numeroase societăţi industrializate cheltuielile pentru asistenţă medico-socială nu
numai că au crescut, dar şi au depăşit ritmul de creştere al produsului social brut.
De asemenea, în multe ţări dezvoltate cheltuielile pentru asistenţa medicală acor
dată vârstnicilor constituie aproape jumătate din totalul alocărilor pentru asistenţă
medicală, în unele cazuri ajungând chiar la 2/3 din total. Se consideră că aproape V
din persoanele de 75 de ani şi peste necesită aplicarea unor măsuri de protecţie şi
asistenţă soc ială, mai ales în legătură cu rezolvarea problemelor de viaţă cotidiană.
Odată cu vârsta creşte şi numărul handicapaţilor care necesită ajutor casnic sau
instituţionalizat.
în condiţiile specifice vieţii contemporane, de transformări esenţiale şi rapide,
care definesc lumea de astăzi, rolul şi locul bătrânului în familie şi comunitate, au
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suferit importante modificări. Imaginea anacronică, oarecum literaturizată a acelui
bătrân stereotip, înţelept, senil, venerat, a acelui ..pater familials"’, proprietarul între
gii averi a familiei, într-o societate compusă din foarte mulţi copii şi tineri şi foarte
puţini bătrâni, apare total desuetă. Numărul tot mai mare al vârstnicilor, modifica
rea poziţiei lor familiale, posibilitatea apariţiei unor stări confiictuale între generaţii
coexistente pe scena vieţii sociale şi familiale necesită un efort de adaptare reci
proc din partea tuturor membrilor familiei, dar mai cu seamă din partea vârstnicilor.
Supraadăugarea consecinţelor invalidante ale bolilor cronice la limitările fi
ziologice datorate vârstei înaintate determină scăderea capacităţii de muncă şi a
posibilităţilor de autoservire ale bătrânului, generând numeroase şi complicate pro
bleme de natură socială ca: nevoi de îngrijire medicală, de întreţinere materială, de
îngrijire personală a vârstnicilor etc.
In mediul urban, mai ales, un moment cu o semnificaţie deosebită este cel al
pensionării, al încetării activităţii profesionale, care determină variate perturbări
de ordin social, familial şi personal. In perioada imediat următoare pensionării au
loc, într-o măsură mai mare sau mai mică. la fiecare persoană vârstnică, o serie de
modificări importante legate de schimbarea modului de viaţă, de întreruperea une
ori bruscă, nepregătită psihologic, a relaţiilor de muncă, de schimbare a poziţiei şi
statutului vârstnicului în cadrul familiei şi al grupului social. Acestea pot lua, une
ori, forma unor tulburări grave, caracterizate prin apatie, stări depresive, tendinţă
la izolare ş.a. Dacă, după pensionare, omul rămâne fără o ocupaţie concretă, teama
de a trăi inutil şi lipsa de speranţă îi diminuează dorinţa firească de a trăi, fapt ce
explică unele constatări statistice, care arată o mortalitate mai mare la subiecţii
pensionaţi, îndeosebi în primii 5 ani după pensionare. Conform opiniei sociologi
lor, persoanele vârstnice trebuie să se menţină într-o stare de sănătate cât mai bună,
pe de o parte în interesul lor propriu, iar pe de altă parte, şi în interesul general
al comunităţii. Bătrânul poate şi trebuie pus în valoare în cadrul vieţii sociale ca
„un element structural, solid şi necesar" (S. Eitner). Desprindem, de aici, sarcini
importante ale gerontologiei sociale în problemele pregătirii pentru pensionare şi
elaborarea unor forme integrative de utilizare a capacităţii restante de muncă a
vârstnicilor în interesul societăţii, al menţinerii stării de utilitate socială şi al bunei
stări de sănătate a acestora.
Studiile privind capacitatea de muncă a vârstnicilor, orientarea şi reorientarea
lor profesională prezintă astăzi o deosebită însemnătate şi actualitate; ele au arătat
că vârstnicii reacţionează în mod diferit la actul pensionării. Anchetele de opinie,
studiile psiho-sociologice efectuate în numeroase ţări au arătat că mulţi pensionari
ar fi dorit să-şi continue activitatea. Uneori actul pensionării s-a dovedit a fi stresant,
determinând tensiuni şi conflicte în cadrul familiei şi exercitând efecte nefavorabile
asupra sănătăţii vârstnicilor şi a îngrijirii acestora care, cumulate cu inactivitatea,
grăbesc desfăşurarea procesului de îmbătrânire. Cercetările efectuate au arătat că
adeseori, la vârstnici, experienţa acumulată în profesie compensează capacitatea fi
zică diminuată, iar spiritul de analiză şi de răspundere măreşte eficienţa muncii. De
asemenea, studiile au arătat că fluctuaţiile, absenteismul şi accidentele de muncă au
o pondere mai mică la vârstnici, comparativ cu tinerii.
în acest sens, este foarte important să se estimeze care sunt posibilităţile de
utilizare eficientă a populaţiei vârstnice, a capacităţilor creatoare şi a experienţei
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acestora la realizarea unei largi game de servicii, de interes stringent pentru familie
şi societate. Gerontologia medico-socială militează pentru o bătrâneţe activă, care
reprezintă unul dintre factorii favorizanţi ai sănătăţii şi longevităţii vârstnicilor.
La bătrânii din mediul rural problemele analizate mai sus apar cu o frecven
ţă mult mai mică. Aceştia trec cu uşurinţă ..graniţele” perioadei active formale,
deoarece pot continua munca fără nici o restricţie, dacă doresc şi dacă le permite
sănătatea. însă, la vârstnicii din mediul rural se constată situaţii dificile, legate de
transformările sociale care au avut loc în ultimele decenii. Astfel, se constată pro
funde modificări în structura familiei rurale, din cauza migrării masive a tinerilor la
oraşe. Acestea au avut importante consecinţe medico-sociale şi economice asupra
familiei şi asupra vârstnicilor din mediul rural, care rămân adesea singuri, fapt care
creează mari dificultăţi în întreţinerea şi îngrijirea bătrânilor de la sate, pentru care
însă nu funcţionează forme organizate de asistenţă socială.
Una dintre cele mai discutate probleme de ordin social o reprezintă cea a mo
dului de asigurare a calităţii vieţii vârstnicului. Tendinţa care se manifestă astăzi în
ţările europene (puternic confruntate cu fenomenul îmbătrânirii populaţiei) este de
a se evita pe cât este posibil internarea vârstnicului în spital sau azil, prin asigurarea
condiţiilor de viaţă la domiciliu, chiar în absenţa adulţilor susţinători. Ponderea
ridicată a bătrânilor care trăiesc singuri, mai cu seamă în mediul rural, impune ne
cesitatea organizării unor forme corespunzătoare de ajutor diferenţiat la domiciliu,
prin elaborarea unor forme adecvate de asistenţă medicală, a diferitor forme de
servicii sociale.
Odată trecut ..pragul” de 75 de ani, decesul vârstnicului este înlocuit astăzi (prin
creşterea duratei medii de viaţă) de boală cronică, de invaliditate şi chiar de infir
mitate. „Tributul” plătit de societate prelungirii vieţii îl constituie sarcina tot mai
grea reprezentată de bătrâni şi de pensionari, necesitatea unor investiţii şi cheltu
ieli pentru satisfacerea nevoilor medicale şi sociale ale acestora, a unor preocupări
pentru a se organiza în aşa fel viaţa bătrânilor, încât să se evite izolarea şi decompensările psihice, marginalizarea. pentru a li se asigura o bătrâneţe activă şi demnă.
Pe lângă asigurarea materială, nu este lipsită de importanţă şi problema res
pectului pentru vârstnic, asigurarea prestigiului său social şi familial. De aceea este
importantă cultivarea încă de la vârstele copilăriei a sentimentului de răspundere,
de grijă, de delicateţe şi simpatie faţă de bătrâni. Nevoia de a ajuta un vârstnic, de
а-i face un serviciu fară a-1 jigni, de а-i îndeplini o rugăminte trebuie să se impună
în cadrul eticii şi comportamentului tinerei generaţii. Este necesară, deci, iniţierea
unor acţiuni de educaţie sanitară geronto-geriatrică a populaţiei, pentru că tinerii de
astăzi sunt bătrânii de mâine. Stadiul de civilizaţie al unui popor poate fi apreciat
şi prin tnodul în care societatea reuşeşte să rezolve în mod favorabil problemele
multiple şi complexe ale vârstei a treia.
Un domeniu important de preocupări al gerontologiei moderne îl reprezintă
problema criteriilor de evaluare a vârstei biologice a omului, în scopul aprecierii
modificărilor complexe produse în organism prin scurgerea inexorabilă a tim 
pului. Numeroase cercetări efectuate în această direcţie atestă că modificările
involutive de ordin morfologic, fiziologic, biochimic, psihologic, social etc. nu
sunt identice la persoanele de aceeaşi vârstă: ca atare, vârsta biologică nu co
respunde întotdeauna cu vârsta cronologică, calendaristică. Fiecare om urmează
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lin ritm propriu de îmbătrânire, mai mult sau mai puţin apropiat de desfăşurarea
fiziologică a procesului de senescenţă. Studiile efectuate în această direcţie au
permis elaborarea numeroaselor criterii clinice, de laborator, psiho-sociologice
ş.a. pentru stabilirea vârstei bio-psiho-sociale a omului. Preocupările actuale sunt
îndreptate către elaborarea unei metodologii adecvate pentru stabilirea „vârstei
biologice medii" a populaţiei prin cuantificarea modificărilor care apar la vârstele
avansate la diferitele categorii de populaţie, precum şi pentru elaborarea de noi
indicatori-criterii de vârstă, în vederea lărgirii posibilităţilor de evaluare corectă
a ritmului fiziologic de îmbătrânire.
Educaţia sanitară geronto-geriatrică reprezintă un domeniu specific, deosebit
de important al educaţiei pentru sănătate, care vizează linia trasată de Organizaţia
Mondială a Sănătăţii prin formula cu sens aforistic: „Bătrâneţea, o problemă care ne
priveşte pe toţi". Această formă educativ-sanitară are ca scop: cunoaşterea teoriilor şi
concepţiilor privind îmbătrânirea, regulilor dc igienă şi de sanogeneză, de alimentaţie
a vârstnicilor, a patologiei acestei categorii de populaţie; combaterea gerontofobiei;
promovarea rolului profilaxiei în asigurarea unei bune stări de sănătate somato-psihică a vârstnicilor, a importanţei participării persoanelor în vârstă la activitatea economico-socială; organizarea raţională a timpului liber al bătrânului ş.a.
Obiectivele majore ale gerontologiei şi geriatriei contemporane sunt reprezen
tate de prevenirea îmbătrânirii precoce, combaterea bolilor cronice degenerative
şi invalidante, menţinerea capacităţii de muncă şi creşterea productivităţii muncii
sociale, prelungirea duratei vieţii active, promovarea longevităţii umane. Scopul
gerontologiei nu este numai cel de a prelungi cu orice preţ viaţa omului, dar şi acela
de a asigura o bătrâneţe trăită în condiţii de confort şi satisfacţie. Astăzi predomină
concepţia că profilaxia şi terapia bătrâneţii constau, înainte de toate, într-o profilaxie
şi terapie socială. Ele necesită aplicarea unor măsuri complexe, la realizarea cărora
trebuie să-şi aducă contribuţia numeroşi factori de răspundere ai vieţii sociale.
Numeroase şi pasionante discuţii a generat problema îmbătrânirii premature.
Speranţele că medicamentele, tratamentele hormonale şi alte mijloace produse ar
putea asigura în mod miraculos întinerirea organismului s-au dovedit, rând pe rând,
irealizabile. Obiectul cercetărilor actuale, mult mai realist, îl reprezintă doar obţi
nerea unei încetiniri a procesului de îmbătrânire, evitarea condiţiilor de deficienţă
a organismului care îmbătrâneşte şi recuperarea vârstnicilor pentru viaţa familială
şi socială.
A fost definit şi fundamentat conceptul de „gerontoprofilaxie”, ca parte com
ponentă a medicinei omului sănătos, conţinând un complex de acţiuni care ope
rează prin mijloace medicale şi sociale. Măsurile profilactice trebuie să înceapă cu
mult înainte de declanşarea clinică a semnelor de îmbătrânire şi de boală, încetinind
şi evoluţia acestora. Măsurile pentru prevenirea îmbătrânirii premature se adresea
ză, în mod deosebit, populaţiei active aflate la vârsta de „tranziţie" (45-69 de ani),
dat fiind că la aceste vârste apar, de obicei, fenomenele de senescenţă precoce. Ele
implică o serie de activităţi medico-sociale la baza cărora stă dispensarizarea po
pulaţiei între 45-60 de ani din întreprinderi şi cartiere, în vederea combaterii unor
tulburări funcţionale sau organice, care ar putea constitui factori de declanşare şi
accelerare a ritmului biologic de îmbătrânire. în problema prevenirii îmbătrânirii
premature, lucrările mai vechi se refereau îndeosebi la prevenirea şi tratarea bolilor
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cronice, a autointoxicaţiilor, a intoxicaţiilor cu alcool şi tutun etc. Cercetările din
ultimul timp se orientează tot mai mult către studiul factorilor nervoşi, psihici, spi
rituali. Legat de acest aspect, trebuie relevată importanţa atitudinii sănătoase faţă
de viaţă, a unei anumite „filozofii de viaţă” (V. Săhleanu).
Numeroşi autori sunt de acord că problemele medico-sociale ale populaţiei
vârstnice au suscitat şi suscită mult interes, însă numai declaraţiile vagi de bune
intenţii, adesea exagerat de optimiste, nu sunt suficiente. O serie de recomandări
judicioase făcute cu diferite prilejuri (comisii de experţi, rapoarte, conferinţe, con
grese ş.a.) nu şi-au găsit de foarte multe ori, după opinia acestor autori, modalităţile
concrete de transpunere în viaţă.
După sociologul Tibbits Clarck, nevoile bătrânilor se pot sintetiza în următoarele:
- de a face un serviciu socialmente necesar;
- de a fi considerat ca o parte dintr-o comunitate;
- de a folosi timpul liber în condiţii cât mai satisfăcătoare;
- de a fi recunoscut ca o individualitate;
- de a-şi manifesta propria personalitate;
- de a-şi asigura protejarea şi îngrijirea sănătăţii;
- de a i se stimula facultăţile mintale;
- de a convieţui convenabil cu familia;
- de a avea satisfacţii spirituale.
Bătrâneţea nu este un simplu proces fiziologic, ci şi o stare de spirit, o stare
psiho-socială, de aceea, încetul cu încetul, în condiţiile nesatisfacerii nevoilor sale,
însingurarea se agravează. Bătrânul vede că, rând pe rând, numărul prietenilor i se
îmbolnăvesc grav. De asemenea, se simte neglijat de familie. Acestea suntcauzele
unor manifestări care se încadrează în „depresia mascantă a bătrânului”, fenomen
care trebuie cunoscut, prevenit şi combătut de către familie, comunitate şi societate
(Gh. Creţeanu).
în cadrul problemelor medico-sociale ale populaţiei vârstnice, asistenţa medi
cală, asigurarea sănătăţii acestora deţine un rol important. Din punctul de vedere al
medicinei sociale, vârstnicul este o „persoană expusă la risc”. Această expunere la
risc comportă mai multe planuri:
- social (deoarece capacitatea lui de adaptare la noile condiţii de viaţă şi de
muncă este diminuată);
- somatic (întrucât procesele de involuţie care însoţesc îmbătrânirea slăbesc
rezistenţa organismului la agresiunea factorilor de risc din mediu);
- mintal (în sensul că sărăcia, abandonul, indiferenţa sau ostilitatea grupului
social pot produce cu uşurinţă ruperea echilibrului său mintal).
De multe ori, în practica medicală, medicul obişnuieşte să escamoteze pro
blema îmbătrânirii şi a consecinţelor ei sau să o abordeze pe plan strict medical.
Din nefericire, până acum medicina s-a preocupat mai mult de boli decât de evo
luţia firească a organismului vârstnicului. Un alt impediment este acela că, de cele
mai multe ori. medicul care îngrijeşte un bătrân este mai tânăr decât acesta (H.
Pequignot).
Vârstnicii reprezintă o categorie populaţională vulnerabilă, handicapată de
prezenţa bolilor cronice, sechelelor, invalidităţii etc., care Ie produc importante al
terări fizice, psihice, economice şi de integrare socială, neajunsuri care pot fi atenu126

ate prin aplicarea unor măsuri de recuperare. Spre deosebire, însă, de recuperarea
care se adresează populaţiei adulte, care are ca principal obiectiv reluarea activităţii
profesionale, recuperarea geriatrică urmăreşte, în primul rând, redarea capacităţii
de autoservire şi prevenirea dependenţei sociale.
Până în momentul de faţă nu s-a cristalizat, în nici o ţară, un punct de vedere
unitar în ceea ce priveşte formele de îngrijire medicală şi socială a vârstnicilor şi,
prin urmare, nu există încă un sistem specializat şi unitar pentru protecţia şi asis
tenţa medico-socială a bătrânilor care să cuprindă toţi vârstnicii din ţara respectivă.
Totuşi, în numeroase ţări în care procesul de îmbătrânire demografică este mai
avansat, s-au experimentat şi aplicat o serie de forme şi metode de asistenţă medi
cală curativo-profilactică, de supraveghere medico-socială activă şi de recuperare,
de rezolvare socială a problemelor specifice acestui contingent de populaţie. De
regulă, principalele forme de asistenţă medicală sunt acordate vârstnicilor de către
reţeaua medico-sanitară pentru adulţi, reţea suprasolicitată de numărul mare de bă
trâni bolnavi cronici, care necesită un consum medical ridicat şi o durată crescută
de spitalizare. Cercetătorii din diferite ţări au constatat că are loc o „geriatrizare" a
spitalelor, ca şi a serviciilor medicale ambulatorii. Asistenţa medicală pentru per
soanele vârstnice devine - paralel cu creşterea numărului lor - insuficientă, exis
tând în general o neconcordanţă între volumul asistenţei medicale acordate efectiv
şi nevoile mari ale populaţiei vârstnice. La aceasta se adaugă nesensibilizarea per
sonalului medico-sanitar la specificul asistenţei medicale geriatrice.
Reieşind din faptul că până în prezent în Moldova nu s-au stabilit definitiv
formele de organizare a asistenţei medicale bătrânilor, ie descriem în linii generale
pe cele din România şi alte state. Principalele forme de asistenţă geriatrică sunt
reprezentate de:
1. Asistenta profilactică - constă, în principal, în dispensarizarea gerontologică, care se desfăşoară în cadrul dispensarelor medicale ale întreprinderilor indus
triale, ale unităţilor agricole, precum şi în cabinetele de geriatrie din policlinici, or
ganizarea „punctelor de dispensarizare” revenind direcţiilor sanitare judeţene, sub
îndrumarea tehnică şi metodologică a Institutului Naţional Gerontologie-Geriatrie,
2. Asistenta geriatrică curativă - se adresează pacientului vârstnic şi se acor
dă prin cabinetele geriatrice din cadrul policlinicilor judeţene, precum şi la domi
ciliul vârstnicilor-invalizi aflaţi în evidenţă. Ea este acordată de către medicii de
specialitate, instruiţi în probleme de geriatrie prin cursuri postuniversitare în cadrul
Universităţii de Medicină şi Farmacie.
Principalele instituţii de protecţie socială a bătrânilor sunt: Ministerul Muncii,
Direcţiile municipale pentru problemele de muncă şi protecţie socială, în cadrul
unor spitale, funcţionează secţii pentru bătrâni bolnavi cronici irecuperabili.
Casele de Ajutor Reciproc al Pensionarilor organizează activităţi sociale şi
ocupaţionale pentru vârstnici: împrumuturi băneşti, ajutoare materiale, excursii,
cluburi pentru vârstnici, activităţi cultural-artistice, sociale, lectorate pentru vârst
nici şi chiar forme de asistenţă medicală gratuită.
Sociologii atrag atenţia asupra unor aspecte privind accentuarea „conflictului'’
dintre generaţii, mai cu seamă în ţările în care structura demografică este „deterio
rată" în ceea ce priveşte raportul dintre populaţia productivă şi cea neproductivă. In
Germania, Marea Britanie ş.a. legea pensiilor şi asigurărilor sociale a fost amendată
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şi modificată în defavoarea pensionarilor, din cauza dificultăţilor asigurării fondu
lui de pensii. Unii specialişti sunt convinşi, că această schimbare demografică va
duce la grave situaţii confiictuale, chiar la ..lupte nemiloase" între generaţii şi va
modifica substanţial structura populaţiei, modul de viaţă, inclusiv peisajul politic.
Aspectele prezentate mai sus, deşi sub o formă mult atenuată, se constată şi
în Republica Moldova. Unele neînţelegeri inevitabile dintre generaţii, atitudinea
tineretului împotriva gerontocraţiei (promovată de regimul comunist), creşterea
marcantă a numărului de pensionari (care solicită inevitabil mărirea simţitoare a
fondului de pensii) constituie probleme, care vor trebui rezolvate şi depăşite printrun efort de conciliere între generaţii, prin instaurarea unui climat sănătos, de depli
nă colaborare între oameni, indiferent de vârstă.
Conceptul „Sănătate pentru toţi locuitorii planetei până în anul 2000"’ a fost
adoptat de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii ca o strategie globală, de per
spectivă, menită să transpună în viaţă asigurarea dreptului fundamental al omului
la sănătate. în acest context, s-a vorbit tot mai mult despre „Sănătate pentru toţi
oamenii vârstnici până în anul 2010”.
Anul 2000 a constituit un bilanţ, un moment de referinţă pentru o serie de ţări
care au iniţiat, cu decenii în urmă. programe de gerontoprofilaxie şi terapie, de pro
tecţie medico-socială a vârstnicilor, acţiuni cu ..bătaie lungă” în care rezultatele se
pot evalua foarte târziu, după o perioadă îndelungată de timp.
La rândul său. ONU a făcut o analiză aprofundată a problematicii populaţiei
vârstnice cu prilejul Adunării mondiale asupra îmbătrânirii desfaşurată la Viena
(1982), adoptând un program mondial de acţiune şi formulând o serie de reco
mandări de protecţie socio-economică şi medico-sanitară a persoanelor de vârsta a
treia. Pe linia sensibilizării opiniei publice internaţionale şi a factorilor de decizie,
forumul mondial a proclamat anul 1982 drept ..Anul internaţional al bătrânilor”. în
1991. Adunarea Generală ONU a decretat ziua de 1 octombrie drept Ziua Interna
ţională a Vârstnicului.
Ultimul congres al Asociaţiei Internaţionale de Gerontologie (al XlV-Iea. des
făşurat la Acapulco, Mexic) a avut ca temă: ..Bătrânul într-o lume nouă”. Larga par
ticipare a specialiştilor de pe numeroase meridiane ale Globului la această reuniune
ştiinţifică a demonstrat că secolul al XXI-lea va trebui să ne găsească pregătiţi
pentru impactul cu acest fenomen natural în continuă creştere şi accentuare, care
este îmbătrânirea demografică şi, ca atare, gerontologia are toate şansele să devină
pretutindeni o specialitate medicală de vârf. Se impune, de asemenea, ca între ţările
supradezvoltate şi cele în curs de dezvoltare să se stabilească un mod echitabil de
colaborarc, ţinându-se seama de factorii economici şi sociali specifici.
Descoperirea unui mijloc eficient de prelungire a vieţii şi de întârziere a bă
trâneţii constituie unul dintre visele, dintre dezideratele cele mai vechi şi mai im
portante ale omenirii. Astăzi, acest obiectiv se realizează treptat graţie progresului
medicinei. igienei şi ameliorării condiţiilor de trai. Totuşi, fară o descoperire medico-biologică epocală este foarte puţin probabil ca. în ţările avansate, durata medie a
vieţii şi longevitatea umană să mai înregistreze progrese notabile în viitor.
Astăzi se vorbeşte tot mai mult şi mai optimist despre posibilitatea unor „in
tervenţii radicale” în procesul îmbătrânirii. Datele experimentale recente deschid
astfel noi perspective în ceea ce priveşte descifrarea şi influenţarea procesului de
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senescenţă, datorită progreselor înregistrate în domeniul biologiei moleculare. Nu
este vorba, deci, numai de prelungirea vieţii până la limitele senescenţei fiziologice
şi ale morţii naturale, ci şi de posibilitatea mutării acestei „bariere" a vieţii umane,
care rii se pare astăzi de netrecut.
în consecinţă, eforturile ca o parte tot mai mare a populaţiei să atingă vârstele
longevităţii, oferite de imensele progrese ale medicinei şi societăţii, prin reducerea
continuă a deceselor premature, se conjugă astfel cu lupta grea. pe plan biologic şi
genetic, pentru prelungirea limitelor biologice actuale ale vieţii. însă o viaţă respec
tabilă şi trăită plenar până la adânci bătrâneţi e posibilă doar într-o societate dreaptă
şi prosperă, orientată spre binele şi fericirea omului.
3.2. MORBIDITATEA POPULAŢIEI
Morbiditatea reprezintă un criteriu important în aprecierea stării de sănătate a
populaţiei sub diverse aspecte ale ei, acestea fiind: vârsta, sexul, profesia, condiţiile
de trai, muncă, factorii de mediu etc.
Morbiditatea, la fel ca şi starea sănătăţii populaţiei, este determinată de mai
mulţi factori ca:
- condiţiile de viaţă şi de activitate;
- nivelul şi caracterul forţelor de producere;
- bunăstarea populaţiei, inclusiv alimentarea, odihna şi educaţia;
- factorii psiho-emoţionali, ereditatea şi constituţia;
- protecţia socială şi asigurarea socială;
- nivelul, accesibilitatea şi calificaţia asistenţei medicale;
- condiţiile mediului ambiant etc.
Aceşti factori cu gradul de influenţă a lor asupra sănătăţii populaţiei sunt gru
paţi în 4 grupe, aceştia fiind:
- factorii social-economici;
- factorii biologici;
- factorii mediului ambiant;
- factorii accesibilităţii şi calităţii asistenţei medicale.
Prin morbiditate - ca termen general, înţelegem fenomenul îmbolnăvirilor la
populaţia unui teritoriu sau a unei colectivităţi. Ea cuprinde totalitatea cazurilor de
îmbolnăvire într-o perioadă de timp, constatate la un moment dat, sau în dinamică.
Boala considerată ca o alterare a „bunăstării fizice, psihice şi sociale”, poate
avea intensităţi şi delimitări: de la o simplă senzaţie de jenă, de rău, de suferinţă
până la starea gravă (alterare bruscă a sănătăţii sau agravarea bolii existente) ce
pune în pericol viaţa sau funcţia unui organ.
Din cele peste 5 mii de boli existente, unele pot fi diagnosticate aproape cu
exactitate (rujeolă, fractură de femur etc.), iar altele, având limite neprecise, ser
vesc drept surse de interpretări greşite sau de erori (viroză, nevroză etc.).
Boala poate fi depistată şi tratată numai atunci, când bolnavul se adresează la
medic. De aici şi provine noţiunea de „adresabilitate”, care este numărul absolut de
adresări primare la medic în cazuri de îmbolnăvire, pe parcursul anului de gestiune.
Totalitatea adresărilor primare şi a adresărilor repetate în anul de gestiune se
numeşte rată a vizitelor.
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Pentru studiul mai profund al morbidităţii se utilizează trei termeni speciali:
1. incidenţă;
2. prevalenţă;
3. afecţiune patologică.
Incidenţa reprezintă o totalitate de maladii, depistate pentru prima dată în via
ţă la un grup de populaţie şi înregistrate pentru prima dată în anul de gestiune.
Prevalenţa este totalitatea bolilor prima dată înregistrate în decursul anului de
gestiune la populaţia unui teritoriu.
Afecţiunea patologică constituie totalitatea afecţiunilor morfologice şi funcţi
onale depistate, de regulă. în timpul examenului medical complex (inclusiv stările
premorbide, care la moment пи-l deranjează p e pacient, dar în cazul acţiunii nega
tive a unor factori pot favoriza îmbolnăvirea).
Afecţiunea patologică se determină activ în timpul examenului medical şi rar
serveşte drept motiv de adresare la medic, dat fiind caracterul ei static.
Componenţa afecţiunii patologice poate fi cea mai diversă. In majoritatea
cazurilor acest fenomen include:
- defecte profunde (orbire, asurzire, anomalii congenitale);
- procese patologice finalizate (invaliditate prin enoftalmie, lipsa unei extre
mităţi etc.);
- forme şi stări premorbide (ametropie, daltonism, scolioză etc.).
Nivelul sau rata acestor trei fenomene, se poate determina prin calcularea indi
cilor intensivi respectivi la 1 000 de locuitori.
Rezultatele studierii diferitor aspecte ale morbidităţii generale se utilizează în
practica activităţii instituţiilor şi organelor ocrotirii sănătăţii în următoarele scopuri:
- aprecierea stării de sănătate a populaţiei;
- analiza schimbărilor în patologia populaţiei;
- determinarea factorilor de risc la anumite patologii;
- argumentarea măsurilor de asanare incluse în planul de activitate;
- evaluarea eficacităţii măsurelor întreprinse;
- dirijarea operativă a activităţilor instituţiei curativ-profilactice;
- planificarea curentă şi de perspectivă a cadrelor medicale;
- optimizarea structurilor ocrotirii sănătăţii şi instituţiilor medicale;
- organizarea ştiinţifică a activităţilor;
- planificarea curentă şi de perspectivă a reţelei de instituţii medicale şi a
organelor ocrotirii sănătăţii;
- coordonarea şi confirmarea politicii statului în pregătirea cadrelor medicale;
- argumentarea politicii de sănătate a statului în cadrul reformelor efectuate;
- argumentarea normativelor necesităţii în asistenţă medicală specializată,
- evaluarea eficacităţii activităţii instituţiilor medicale şi a organelor ocrotirii
sănătăţii;
- planificarea direcţiilor de investigări ştiinţifice.
Dar mai întâi de toate, rezultatele studierii morbidităţii se folosesc în planifi
carea şi efectuarea măsurilor curativ-profilactice, sanitaro-antiepidemice şi de dispensarizare a pacienţilor din grupele de risc.
Sursele de informaţie în studiul morbidităţii sânt: datele despre adresabili
tate în instituţiile medicale, datele examenului medical complex, datele cauzelor
deceselor.
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Informaţia se colectează prin următoarele canale:
- toate tipurile de instituţii curativ-profilactice (morbiditatea generală şi ti
purile ei);
- sindicatele (incapacitatea temporară de muncă);
- organele protecţiei sociale (incapacitatea permanentă şi invaliditatea);
- organele statistice (mortalitatea populaţiei).
T ipurile de m orbiditate. Deosebim următoarele tipuri de morbiditate:
1. Morbiditatea după datele adresabilităţii, care include subtipurile:
a) morbiditatea generală;
b) morbiditatea infecţioasă;
c) morbiditatea spitalicească;
d) morbiditatea cu incapacitatea temporară de muncă;
e) morbiditatea neepidemică.
2. Morbiditatea după datele examenului medical complex şi dispensarizării;
3. Morbiditatea după datele cauzelor mortalităţii.
Studiul separat al tipurilor de morbiditate se explică prin următoarele cauze:
- în cazul morbidităţii infecţioase se cer imediat efectuate măsurile antiepi
demice;
- în cazul morbidităţii spitaliceşti este necesar de a planifica şi reprofila fon
dul de paturi;
- în cazul morbidităţii cu incapacitate temporară pentru determinarea preju
diciilor economice;
- în cazul morbidităţii neepidemice se furnizează date despre răspândirea
maladiilor social periculoase.
Fiecare tip de morbiditate îşi are formularul său statistic de evidenţă şi totalizare:
> în studiul morbidităţii generale folosim Tichetul statistic şi Cartela ambulaţorică.
> în studiul morbidităţii infecţioase folosim Fişa de comunicare urgentă.
> în studiul morbidităţii spitaliceşti folosim Fişa de externare.
> în studiul morbidităţii cu incapacitate temporară de muncă Buletinul de
concediu medical.
> în studiul morbidităţii neepidemice Avizul special în caz de îmbolnăvire cu ...
Pentru evaluarea morbidităţii se utilizează coeficienţi calculaţi ca raport dintre
numărul absolut de maladii către numărul de populaţie de pe teritoriul deservit,
exprimat în %. promile, prodecimile.
3.2.1. METODELE DE STUDIERE A MORBIDITĂŢII

Studiul morbidităţii populaţiei se efectuează prin:
1. metoda adresabilităţii populaţiei în instituţiile medicale;
2. metoda examenului medical complex;
3. metoda studiului cauzelor deceselor.
3.2.2.

MORBIDITATEA STUDIATĂ PRIN METODA ADRESABILITĂŢII
З.2.2.1. MORBIDITATEA GENERALĂ

Prelucrarea informaţiei colectate prin adresabilitatea populaţiei în instituţiile
medicale este metoda de bază în studiul morbidităţii.
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Totuşi, această informaţie nu permite să depistăm toate bolile în starea premorbidă sau cronică. Informaţia dată are mai mult caracter informativ sau de semnali
zare. în baza ei se trag concluzii despre răspândirea şi dinamica relativă a morbi
dităţii populaţiei.
Pentru a obţine rezultate mai aproape de adevăr, mai reale, se impun cercetări
speciale în baza totalităţilor selective. Asemenea cercetări se întreprind periodic, de
obicei o dată în 10 ani, când se efectuează recensământul populaţiei.
Cu acest scop, morbiditatea se poate studia profund sub diverse aspecte (con
tingente ale populaţiei, vârste, sex, profesii, localitate, forme nosologice etc.), în
funcţie de scopul cercetării planificate.
Adresabilitatea populaţiei în instituţiile medicale ne permite de asemenea, să
determinăm şi aşa indici, cum sunt:
- asigurarea cu medici;
- volumul şi specializarea asistenţei medicale;
- accesibilitatea la asistenţa medicală specializată;
- atitudinea bolnavului faţă de propria sănătate;
- nivelul pregătirii statistice a personalului medical;
- dezvoltarea ştiinţei medicale şi practicii ocrotirii sănătăţii în genere;
- competenţa de îndeplinire a documentaţiei medicale;
- nivelul de cultură generală şi sanitară a pacienţilor şi personalului medical etc.
La studierea morbidităţii generale, ca unitate de observaţie este considerată
cea dintâi adresare (adresare primară) cu maladia dată în instituţiile medicale sau Ia
domiciliul bolnavului în decursul anului calendaristic.
Ca sursă de informare serveşte Tichetul statistic pentru înregistrarea diagnos
ticelor finale (025-2/u).
în acest tichet, în rubrica diagnosticului depistat şi precizat de medic pentru
prima dată în viaţă se înscrie semnul plus (+), dar dacă bolnavul s-a adresat prima
dată în anul curent cu o boală al cărei diagnostic a fost stabilit în anii precedenţi,
atunci în această rubrică se notează semnul minus (-). Tichetele cu semnul (+)
servesc la determinarea incidenţei absolute, iar împreună luate cu semnul (-) - la
determinarea prevalenţei absolute a populaţiei, iar recalculate Ia 1 000 de locuitori
vor reprezenta indicii respectivi.
în cazul adresărilor repetate pentru aceeaşi boală în decursul anului, la îndepli
nirea tichetului nu se pune nici un semn sau se înscrie cifra 0. Acestea se numesc
vizite repetate, iar luate împreună cu tichetele însemnate cu semnele (+) şi (-) vor
determina volumul asistenţei medicale prestate în decursul anului.
în cazul bolilor acute, fiecare primă adresare poate fi considerată ca primară
(fractură, anghină, carbuncul, furuncul etc.).
Tichetele statistice sunt completate de asistenta medicală sub indicaţiile me
dicului, care mai apoi se transmit în cabinetul statistic al instituţiei medicale, unde
acestea se repartizează după circumscripţii, iar în cadrul lor, după boli, clase noso
logice sau după alte principii.
Această formă de păstrare favorizează prelucrarea datelor şi estimarea nivelu
lui morbidităţii incidente şi prevalente a populaţiei în decursul anului viitor.
în activitatea instituţiilor curative de ambulatoriu se practică înscrierea dia
gnosticului precizat nu numai în tichetul statistic pentru înregistrarea diagnostice
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lor finale, dar şi în fişa medicală de ambulatoriu. în „Lista diagnosticelor (precizate)
finale”. Consultând această listă, medicul poate face o legătură între aceste maladii
şi starea generală curentă a bolnavului.
Informaţia privind adresările la medic nu include cazurile de internare în spi
talul de urgenţă, cazurile de moarte subită în urma unei boli acute sau acutizarea
celei cronice, dacă rudele nu s-au adresat la medic. în acest caz. nefiind vorba de
un număr prea mare de cazuri, s-a constatat, că ele nu influenţează esenţial nivelul
morbidităţii populaţiei.
Acest fapt denotă că adresările populaţiei în instituţiile curativo-profilactice
sunt criteriul de bază în determinarea nivelului incidenţei şi prevalenţei.
Nivelul adresabilităţii populaţiei poate fi completat prin datele examenului
medical (preventiv, periodic sau cu un anumit scop), care pune în evidenţă diverse
stări premorbide. Descoperirea stărilor premorbide favorizează efectuarea profila
xiei primare.
Pe baza informaţiei despre nivelul morbidităţii generale şi particularităţile ei
de vârstă, sex, caracterul sezonier, localitate, profesie, ocupaţie, condiţii de trai etc.
se elaborează măsurile concrete de profilaxie primară şi secundară, se stabileşte ne
cesitatea în cadre medicale, necesitatea în paturi de spital etc.
Nivelul şi structura morbidităţii generale a populaţiei republicii noastre sunt
expuse în tabelul 43.
în tabel observăm că cele tnai frecvente sunt următoarele maladii:
- bolile organelor respiratorii,
- traumatismele şi intoxicaţiile,
- bolile infecţioase şi parazitare.
Cercetarea profundă a morbidităţii generale favorizează stabilirea diagnosticu
lui la persoanele foste bolnave, iar pe baza acestor date se calculează indicii mor
bidităţii persoanelor, care au suferit de diferite boli şi numărul mediu de boli. care
revin la un bolnav în decurs de un an. în acest scop toate tichetele statistice pentru
înregistrarea diagnosticului final se aranjează în ordinea alfabetică, după numele de
familie şi viza de reşedinţă.
Tabelul 43
MORBIDITATEA GENERALĂ
A POPULAŢIEI MOLDOVEI DUPĂ DATELE ADRESABILITĂŢII
a. 2005 (la 10 000 de locuitori)
Nr.
cla sei

In c id e n ţa
D e n u m ir e a c la s e lo r

1

Boli infecţioase şi parazitare

11

Tumori

III
IV
V

structura % total

Bolile sistemului sangvin,
hematopoietic şi imun
Bolile endocrine, de nutriţie
şi metabolism
Tulburări mintale şi de
comportament

P r e v a le n ţa
copii

adulţi

copii

structura %

total

adulţi

518.5 1120.8

10,9

439.1

248

1021.3

9.3

667.3

1.0

39.3

50.3

5,9

2.5

175

229,1

12.7

1.7

45,1

11,9

146.0

13

94.3

28.9

293,7

0.9

35,5

23.5

71.9

2.5

175.1

188.2

135,2

2.2

88.5

91,7

78.6

6.6

458.5

525.5

254.2
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VI

Bolile psihice

1.5

602

60,6

59,2

6,4

463,7 541,7

vil

Bolile sistemului nervos

1,6

63.2

54,1

90.9

2,0

151.8 128.4 223,2

VIII

Bolile urechii şi apofizei
mastoide

3.5

140.8 110,1 234,3

2.2

175,4 144.6 269.1

IX

Bolile aparatului circulator

2,3

892

112.0

7,3

514,7

x

Bolile aparatului respirator

34,4

1353.2 769,6 3131,4

22.1

1538.9 963

XI

Bolile aparatului digestiv

5.4

214.5 186.9 298.6

12.8

904.3 847.5 1077.5

XII

Bolile pielii şi ţesutului
celular subcutanat

6.5

246,8 197,4 397.4

3.8

274.9 223.7 438.8

XIII

Bolile sistemului
locomotor şi ţesutului
conjunctiv

3,5

136,9 167,7

43

4.1

288

6.1

238,7 286,5

92,9

6,3

472,1

543,5 254,4

3.2

125,7 166,2

2,5

1.5

130.9

173,1

XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX

Bolile aparatului
urogenital
Sarcina, naşterea, lăuzia
Afecţiuni perinatale
Malformaţii şi anomalii
cromozomiale
Simptome şi alte
manifestări neclasate
Traumatisme, intoxicaţii
ş.a. afecţiuni exogene
Sumar pe clase

|

19.7

662

355.1

158.3

65.8
3293,4

85,8

2.5

0.6

27

109.3

34.5

-

0.2

9,8

2,6

31.9

0.5

43,3

172

122.6

0.2

7,9

4.7

17.9

1.6
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7.6

29.2

12,4

490.4 498.8 477.2

7,3

504,0 509.5 487,4

100,0

39272 3107.7 6424.2

100.0

6897 6334,7 8610,4

-

-

139.6

La studierea morbidităţii generale se folosesc valorile relative (indicii inten
sivi, extensivi, ilustrativi şi dinamici) şi medii, coeficientul corelaţiei, prezentarea
grafică etc. Există, însă, şi indici intensivi speciali, cu ajutorul cărora se determină
frecvenţa anumitor boli la 1 000 de locuitori în funcţie de vârstă, sex, mediu de trai etc.
Astfel, cel mai mare nivel al morbidităţii se înregistrează în vârsta copilăriei şi
adolescenţei (0-18 ani) şi la vârstele înaintate (peste 60 de ani).
Analiza morbidităţii sub aspectul sexului arată că la bărbaţi predomină boala
ulceroasă, gastrita etc.. iar la femei afecţiunile căilor biliare.
3.2.2.2. MORBIDITATEA INFECŢIOASĂ

O sarcină importantă a organelor şi instituţiilor ocrotirii sănătăţii o constituie
efectuarea permanentă a măsurilor profilactice preventive şi curente în combaterea
bolilor infecţioase. Toate cazurile de boli infecţioase depistate în instituţiile cura
ţi v-profilactice se înregistrează într-un registru special; despre ele este informat şi
centrul teritorial de medicină preventivă.
Instituţiile medicale prezintă în centrele de medicină preventivă şi dări de sea
mă aparte pe gripă şi bolile acute ale organelor respiratorii.
Pentru studierea morbidităţii infecţioase, ca unitate de observare se foloseşte
fiecare caz sau suspiciune de boală infecţioasă, iar ca sursă de informaţie „Fişa de
declarare urgentă despre depistarea bolilor infecţioase, intoxicaţiilor şi toxiinfecţiilor alimentare şi profesionale acute, reacţii adverse la administrarea preparatelor
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imunobiologice - formularul nr. 058/e”. La completarea acestui document se acor
dă o deosebită atenţie măsurilor sanitare antiepidemice şi confirmării pe cale de
laborator a diagnosticului stabilit.
Alt document de înregistrare a bolilor infecţioase este “Fişa epidemiologică
de examinare a focarului cu afecţiune infecţioasă’’ (formularul nr. 357/u), care are
trei variante:
- infecţii intestinale;
- tifosul transmis prin paraziţi;
- infecţii aerogene.
Pe baza acestor documente Centrul Teritorial de Medicină Preventivă întoc
meşte dări de seamă lunare şi anuale despre morbiditatea infecţioasă şi otrăviri
ale populaţiei urbane şi rurale. Analiza morbidităţii infecţioase se efectuează prin
următorii indici:
- intensivi (după boli, vârstă, sex etc.);
- extensivi (structura morbidităţii);
- privind particularităţile sezoniere şi dinamica;
- de răspândire a morbidităţii prin focare şi teritoriale;
- termenul depistării bolii şi de stabilire a diagnosticului final, de internare
în spital;
- privind rezultatul tratamentului etc.
Aceşti indici se calculează pe anumite boli (otrăviri) şi grupuri de boli la adulţi
şi la copii, care locuiesc în localităţile urbane şi rurale.
Nivelul morbidităţii infecţioase în mediul urban, rural şi pe republică la 100
mii de locuitori, constitue 953,1 524 şi 1 238 de cazuri respectiv. De aceasta se ţine
cont Ja elaborarea măsurilor profilactice.
înregistrarea şi evidenţa se efectuează pe următoarele grupe de boli infecţioase:
- bolile care necesită respectarea carantinei (holera, pesta, variola, tifosul re
curent etc.);
- tuberculoza şi bolile dermatovenerologice;
- bolile la care instituţiile curativ-profilactice prezintă Centrului Teritorial
de M edicină Preventivă numai date sumare (gripa, infecţiile căilor respi
ratorii etc.);
- bolile despre care se prezintă informaţii detaliate în Centrul Teritorial de
Medicină Preventivă (febra tifoidă, dizenteria, enteritele, tuşea convulsivă,
scarlatina etc.).
3.2.2.3. MORBIDITATEA NEEPIDEMICĂ

în sistemul operativ statistic ie stat se efectuează şi evidenţa bolilor neepide
mice, se determină frecvenţa lor, sfârşitul let il, însemnătatea socială şi epidemio
logică. Aceste boli urmează să fie depistate ş iuate la evidenţă cât mai precoce şi
necesită examinare detaliată şi tratament specializat. Studiul epidemiologie, sta
bilirea cauzelor apariţiei şi factorilor de risc mai prevăd şi efectuarea profilaxiei
primare în cazul lor.
în ultimii ani s-a schimbat considerabil structura morbidităţii populaţiei, de
aceea organele şi instituţiile ocrotirii sănătăţi acordă o deosebită atenţie evidenţei
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stricte, în toate localităţile, a bolilor neepidemice (tuberculoza activă, sifilisul, gonoreea, tricofiţia, microsporia, favusul, trahomul, cancerul, bolile psihice).
Studierea acestor afecţiuni se bazează pe unitatea de observare, care este bol
navul cu diagnosticul acestor maladii depistate şi precizate pentru prima dată în
viaţă la persoana în cauză. Sursa de informare este documentul statistic „Avizul
despre bolnavul cu diagnostic, caz de boală ... ” (formularul nr. 089/u). Fiecare
medic, după ce a pus un astfel de diagnostic, este obligat să expedieze în decurs
de trei zile acest document în dispensarele teritoriale respective, iar în lipsa lor
- la spitalul central, judeţean. In aceste instituţii documentele se prelucrează şi se
analizează indicii analogi privind morbiditatea generală (la 100 mii de locuitori).
Tot aici fiecare caz de boală depistat pentru prima dată este înregistrat în „Fişa de
dispensarizare". efectuându-se astfel dispensarizarea activă a acestor contingente
de bolnavi.
Nivelul incidenţei şi prevalenţei bolilor neepidemice în diferite localităţi şi în
total pe republică este reprezentat în tabelul de mai jos (tabelul 44).
Tabelul 44
in cid en ţa şi prevalenta bolilor neepidem ice
la 100 mii de locuitori, în a. 2005, după datele adresabilităţii
Incidenţa
Localitatea

cancer

boli
psihice

tuber
culoză

Urbană

175.3

485.7

79.1

Rurală

155.5

350.7

Pe republică

161.2

389.7

Prevalenţa
alcoolism cancer

boli
psihice

tuber
culoză

alcoolism

118.7

1187.1

2501.2

177,8

1025.3

51.2

103.0

818.3

2307.9

182.4

1339.9

59.2

120,3

924.6

2376.8

250.0

1354,3

Studierea bolilor neepidemice principale în majoritatea cazurilor are caracter
de cercetare epidemiologică. în prezent există metodologii cu un grad înalt de pre
cizie şi foarte amănunţite pentru determinarea datelor epidemiologiei cancerului,
bolilor cardiovasculare. Pe baza datelor obţinute se alcătuiesc programe complexe
privind combaterea şi profilaxia maladiilor neepidemice respective.
3.2.2.4. MORBIDITATEA CU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ

Incapacitatea temporară de muncă este starea organismului când dereglările
funcţionale provizorii, determinate de boală, împiedică efectuarea funcţiilor pro
fesionale. Prin urmare, morbiditatea în cauză se studiază numai Ia populaţia care
lucrează la întreprindere, fabrică, uzină etc. şi care posedă dreptul la compensarea
salariului din contul statului sau al patronului în caz de incapacitate de muncă. Prin
această morbiditate se poate caracteriza starea sănătăţii persoanelor lucrătoare şi
determina eficacitatea măsurilor de profilaxie.
Drept unitate de evidenţă a morbidităţii cu incapacitate temporară de muncă
este folosit cazul respectiv, iar sursa de observaţie este Certificatul de concediu
medical, care are însemnătate statistică (Ia studierea morbidităţii cu incapacitate
temporară de muncă), financiară (la compensarea salariului prin asigurările sociale)
şi juridică (motivează lipsa legitimă a lucrătorului de la serviciu).
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La toate întreprinderile, instituţiile etc., comitetele sindicale şi medicii unităţi
lor medico-sanitare întocmesc o dare de seamă specială (formularul nr. 16) (Z -l) în
fiecare trimestru, semestru şi anual, care se expediază comitetului sindical de ramu
ră. în această dare de seamă se indică numărul muncitorilor, cazurilor şi zilelor cu
incapacitate de muncă. Descrierea se efectuează conform listei de boli menţionate
mai sus, celelalte cazuri se înscriu la rubrica „alte boli”. Pe baza informaţiei din
formular se calculează următorii indici:
1. numărul de cazuri cu incapacitate temporară de muncă la 100 de lucrători;
2. numărul de zile cu incapacitate temporară de muncă la 100 de lucrători;
3. durata medie a unui caz de boală cu incapacitate temporară de muncă;
4. structura zilelor şi cazurilor cu incapacitate temporară de muncă;
5. procentajul incapacităţii temporare de muncă;
6. numărul persoanelor, care sunt bolnave frecvent şi o perioadă îndelungată.
Astfel, nivelul morbidităţii cu incapacitate temporară de muncă în Republica
Moldova constituie la 100 de lucrători:
1. numărul de cazuri cu incapacitate de muncă la 100 de lucrători - 67;
2. numărul de zile cu incapacitate de muncă la 100 de lucrători - 853;
3. durata medie a unui caz cu incapacitate temporară de muncă - 12,7 zile.
De multe ori este necesar, însă, a studia mai aprofundat particularităţile mor
bidităţii cu incapacitate de muncă. Pentru aceasta se folosesc următoarele surse de
informaţie:
1. certificatul de concediu medical;
2. fişa evidenţei personale a lucrătorilor cu incapacitate temporară de muncă
din cauza bolii;
3. fişele speciale pentru efectuarea cercetării ştiinţifice a fenomenului, unde se
includ toate aspectele conform scopului cercetării.
Pentru o analiză a morbidităţii se mai calculează următorii indici:
1. procentul lucrătorilor care în decursul anului n-au fost bolnavi;
2. indicii morbidităţii pe grupe de vârstă, sex etc.
Repartizarea lucrătorilor bolnavi conform duratei incapacităţii temporare de
muncă ne permite să aflăm :
- cota lucrătorilor, care sunt frecvent bolnavi (40%);
- cota celor, care sunt bolnavi timp îndelungat (17%);
- cota celor, care se îmbolnăvesc frecvent şi îndelungat (4%).
Se calculează, de asemenea, şi procentul recidivelor, acutizărilor şi complica
ţiilor etc.
Aplicarea în practică a măsurilor curativ-profilactice bazate pe aceste cercetări
aprofundate contribuie la micşorarea nivelului morbidităţii cu incapacitate tempo
rară de muncă.
3.2.2.5. MORBIDITATEA SPITALICEASCĂ

Morbiditatea spitalicească reprezintă evidenţa tuturor cazurilor de internare
în spital şi se calculează, ca şi morbiditatea generală, la I 000 de locuitori în in
dici totali şi speciali. Această morbiditate include un număr mai mic de boli decât
morbiditatea generală, şi anume acele maladii, care sunt mai grave şi decurg mult
mai îndelungat.
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Unitatea de observare este cazul de internare în spital, iar sursă de evidenţă
- „Fişa statistică a persoanei externate din staţionar” (formularul nr. 066/u), fişa
medicală a bolnavului de staţionar (formularul nr. 003/u). Pe baza prelucrării sta
tistice a acestor date se obţine informaţia necesară pentru aprecierea nivelului şi
structurii morbidităţii spitaliceşti în diversele ei aspecte (teritorial, clase, forme,
grupe de boli, vârstă, sex etc.).
Informaţia privind morbiditatea spitalicească ne permite:
- să precizăm termenul internării în staţionar;
- nivelul asistenţei medicale acordate bolnavului;
- durata şi rezultatul tratamentului etc.
O importanţă deosebită are calcularea indicelui letalităţii spitaliceşti.
Pe baza datelor morbidităţii generale şi spitaliceşti se poate calcula nivelul
necesităţii populaţiei în spitalizare şi eficacitatea ei.
Morbiditatea spitalicească se studiază şi prin următorii indici:
- nivelul spitalizării;
- structura morbidităţii spitaliceşti;
- durata medie a unui caz de internare în spital;
- repetarea spitalizării;
- rezultatul tratamentului;
- calitatea diagnosticului;
- eficacitatea diferitor metode de tratament etc.
Structura morbidităţii spitaliceşti diferă cu mult de structura morbidităţii ge
nerale. în funcţie de rang, pe primele trei locuri se plasează următoarele grupe de
maladii:
I. Bolile infecţioase şi parazitare.
II. Bolile organelor digestive.
III. Traumatismele.
Aceste grupe de maladii constituie 2/3 din toată morbiditatea spitalicească.
Spitalizarea repetată pe una şi aceeaşi boală în decursul anului este condiţiona
tă de următorii factori organizatorici:
1. examinarea superficială a bolnavului;
2. tratamentul ineficient;
3. prognozarea şi decizia incorectă a expertizei;
4. lipsa sau dispensarizarea superficială;
5. nerespectarea regimului de activitate şi odihnă de către bolnav.
Analiza cazurilor de spitalizare repetată cu una şi aceeaşi boală în decursul
anului favorizează cunoaşterea schimbărilor în evoluţia bolii, fapt care nu este
posibil în cazul unei singure spitalizări.
De informaţia privind nivelul şi structura morbidităţii spitaliceşti se ţine cont
la planificarea şi reprofilarea fondului de paturi în spital. în republică, nivelul spi
talizării constituie 14% din numărul bolnavilor care s-au adresat în decursul anului
în instituţiile curativ-profilactice.
3.2.3.
STUDIUL MORBIDITĂŢII
ÎN BAZA REZULTATELOR EXAMENELOR MEDICALE

Această metodă permite depistarea unor stări premorbide puţin manifeste şi boli
cronice latente nesesizate încă de pacient. Rezultatele examenului medical le putem
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3. prognozarea şi decizia incorectă a expertizei;
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Analiza cazurilor de spitalizare repetată cu una şi aceeaşi boală în decursul
anului favorizează cunoaşterea schimbărilor în evoluţia bolii, fapt care nu este
posibil în cazul unei singure spitalizări.
De informaţia privind nivelul şi structura morbidităţii spitaliceşti se ţine cont
la planificarea şi reprofilarea fondului de paturi în spital. în republică, nivelul spi
talizării constituie 14% din numărul bolnavilor care s-au adresat în decursul anului
în instituţiile curativ-profilactice.
3.2.3.
STUDIUL MORBIDITĂŢII
ÎN BAZA REZULTATELOR EXAMENELOR MEDICALE

Această metodă permite depistarea unor stări premorbide puţin manifeste şi boli
cronice latente nesesizate încă de pacient. Rezultatele examenului medical le putem
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folosi pentru precizarea nivelului real al morbidităţii populaţiei. Astfel se iau în cal
cul bolnavii, care nu s-au adresat la medic, dar necesită asistenţă medicală şi sunt
excluşi cei, la care diagnosticul nu s-a confirmat (se au în vedere maladiile, cu care
bolnavul s-a adresat în anii precedenţi). Rezultatele examenului medical prezintă o
importanţă deosebită când investigaţiile sunt efectuate de specialişti înalt calificaţi.
Examenele medicale permit folosirea şi unificarea diferitor forme de precizare
a diagnosticului şi aprecierea nivelului real al morbidităţii generale.
In decursul examenului medical este mai simplu de repartizat bolnavii depis
taţi în următoarele grupe:
- „practic sănătoşi”, care nu au nevoie de asistenţă medicală;
- bolnavi, care necesită asistenţă medicală specializată în condiţii de ambulatoriu;
bolnavi, care necesită asistenţă medicală specializată în condiţii de staţionar;
- bolnavi, care necesită asistenţă medicală specializată în condiţii de sanatoriu;
bolnavi, care au nevoie de schimbarea locului de muncă;
bolnavi, care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi odihnă.
Este foarte important de a stabili cauzele, care i-au împiedicat pe bolnavi să
se adres;ze la timp după asistenţă medicală. De ele se va ţine cont la elaborarea
măsurilor curativ-profilactice şi la prognozarea cotei bolnavilor, care se vor adresa
la medic în viitor, când asistenţa medicală va deveni accesibilă acestor categorii de
pacienţi. S-a constatat, că în timpul examenului medical se depistează un număr
mai mare de îmbolnăviri decât prin adresări la instituţiile curativo-profilactice (este
vorba de boli ca tonzilita cronică, bronşita, faringha, rinotraheita etc.).
în cazul acestei metode unitatea de observaţie este persoana, care urmează a fi
supusă examenului medical, iar sursele de informaţie sunt: - „Fişa persoanei supu
se examenului medical'’, „Fişa de dispensarizare”, „Fişa examenului profilactic“,
“Fişa medicală de ambulatoriu”. Prelucrarea statistică a informaţiei din documen
tele indicate se efectuează după următorii indici: intensivi, extensivi, repartizarea
examinaţilor în grupe, care necesită şi care nu necesită asistenţă medicală, grupul
celor practic sănătoşi, după vârstă, sex etc.
Specialiştii OMS afirmă că toţi indicii morbidităţii trebuie să corespundă ur
mătoarelor cerinţe: sensibilitate, exactitate, obiectivitate, să exprime încredere.
Studierea morbidităţii populaţiei din Republica Moldova s-a efectuat în anii
1968. 1984 şi 1988 conform metodei elaborate de profesorul Nicolae Testemiţanu.
Datele obţinute sunt reprezentate în tabelul 45.
Tabelul 45
M O RBID ITA TEA P O PU L A Ţ IE I R U R A LE
DUPĂ D A TELE E X A M E N E L O R M E D IC A L E
(pacienţi la 1 000 de exam inaţi)
Bărbaţi

Nr.
clas.

Femei

Am bele sexe

CLA SELE BOLILOR
Nivelul Structura

Nivelul

Structura

Nivelul

Structura

I

Boli infecţioase şi parazitare

64,2

5,4

82.9

5.0

73,7

5,1

11

Tumori

2,2

0.2

16.8

1,0

9,7

0.7

III

Boli ale sistemului endocrin,
dereglări de nutriţie,
metabolism si imunitate

24.4

2,1

32.4

1.9

28.5

2.0
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I Bolile sistemului sangvin
Işi hem atopoietic
f
V Dereglări psihice
IV

I

10.4

0.9

14.6

13.5

0.8

1 12.6

0.8

1.2

17.4

1,0

16.3

1.1

1

VI

Bolile sistemului nervos
şi ale organelor de simţ

286.2

24.1

347.9

22.6

331.6

23,1

VII

Bolile sistemului
cardiovascular

109.4

9.2

167.4

10.1

138.3

9.6

305.6

25.7

344.7

20,8

328.8

22.9

VIII Bolile sistemului respirator
IX

B olile sistemului digestiv

153.4

12.9

197.7

11,9

176.4

12.3

X

Bolile sistemului urogenital

9.7

0.8

108.6

6.6

61.4

4.3

XI

Bolile de piele şi ale
ţesutului celular subcutanat

86,2

7,2

109.4

6.6

97.8

6.8

XII

Bolile aparatului locomotor
şi ale ţesutului conjunctiv

54.0

4.5

103.8

6.3

79.2

5.5

XIII Anomalii congenitale

2.4

0.2

0.5

0.3

1.0

0,07

XIV Afecţiuni perinatale

0,6

0.05

1.6

0.1

1.1

0.07

9.2

0.8

10.8

0.7

10.5

0,7

56,5

4.8

76.8

4.6

69.3

4.8

1189.2

100,0

1 S53.8

100.0

1435.6

100.0

XV

Simptomatologie clinică
nespecifică

XVI Traumatisme şi intoxicaţii
în total pe clase

3.2.4. STUDIUL MORBIDITĂŢII î > 3AZA CAUZELOR DECESELOR

Studierea datelor privind decesele populaţiei prezintă o importanţă deosebită
sub aspectul elaborării măsurilor de prevenire a mortalităţii şi măsurilor de majora
re a longevităţii vieţii oamenilor.
Drept unitate de observ aţie serveşte fiecare caz de moarte, iar sursă de infor
maţie - , . Certificatul medical de deces (formularul nr. 106-u)”.
Acest document trebuie să fie completat de medicul care a stabilit faptul de
moarte. El va face acest lucru dând dovadă de multă competenţă şi responsabilitate,
mai cu seamă când se completează punctul despre cauza decesului.
Aici medicul este obligat să indice: cauza morţii; boala de bază şi alte maladii
însoţitoare, care au favorizat apariţia cauzei decesului; bolile care au creat terenul
favorabil, pe care s-au dezvoltat afecţiunile din punctele „a” şi „b”.
Pentru aceasta medicul trebuie să cunoască bine patologia pacientului.
Nivelul mortalităţii, la fel ca şi cel al morbidităţii, depinde de particularităţile
de vârstă şi sex. El este mai mare la vârsta copilăriei (mai cu seamă în primul an de
viaţă) şi la vârsta înaintată (peste 55-60 de ani).
Sub aspectul sexului predomină mortalitatea masculină. Din acest punct de
vedere mortalitatea generală (la 100 mii de locuitori) în a. 2005 constituia pe repu
blică 1 123°/oooo: printre bărbaţi -1 1740/0ooo şi femei - 1 085°/OoooDe menţionat că cel mai mare număr de decese ţine de primele trei grupe de
maladii. Studierea structurii cauzelor mortalităţii sub diverse aspecte (vârstă, sex,
profesiune etc.) favorizează depistarea maladiilor grave cu sfârşit letal. Aceasta pre
zintă o pârghie importantă în profilaxia concretă a bolilor respective.
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Se ştie, că asupra structurii cauzelor mortalităţii influenţează următorii fac
tori: nivelul dezvoltării tehnico-economice, condiţiile de muncă, de trai. nivelul
de cultură, accesibilitatea şi calitatea, eficacitatea asistenţei medicale, componenţa
populaţiei etc.
In ţările slab dezvoltate economic în structura acestui fenomen predomină bo
lile infecţioase, tuberculoza, maladiile gastrointestinale, pneumoniile etc., iar în
cele industrializate pe primele locuri se situează mortalitatea prin boli cardiovascu
lare, tumori maligne şi traumatisme.
Aceste afecţiuni constituie 70% din cauzele deceselor populaţiei. In Republi
ca Moldova predomină mortalitatea prin boli cardiovasculare, tumori maligne şi
traumatisme.
3.2.5. MORBIDITATEA COPIILOR DIN MEDIUL RURAL

Morbiditatea copiilor este un fenomen extrem de grav şi nedorit. Pe baza lui se
apreciază gradul de dezvoltare şi de civilizare a societăţii. Nu este întâmplător fap
tul că mulţi savanţi din republică s-au preocupat de această problemă. S-a studiat
adresabilitatea, la care s-au adăugat datele unui examen medical complex efectuat
de către medicii specialişti de la spitalele centrale, care au examinat, timp de 3
ani, un număr de circa 7 434 de copii, reprezentând 27,4% din întreaga populaţie
examinată.
Tabelul 46
N iv elu l m o rb id ită ţii co p iilo r d u p ă d a te le a d r e sa b ilită ţii, la 1 0 0 0 d e co p ii, %»
G rupele de vârstă
0 - 1 an
Nr.

1 - 3 ani

3 - 7 ani

7 — 14 ani
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0 - 1 4 ani
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Rezultatele cercetărilor denotă că nivelul morbidităţii la copii, estimat pe bază
de adresabilitate, era de 474,2 cazuri la 1 000 de copii, fiind mai crescută ia fetiţe
- 487,6 faţă de băieţi 406,5 (tabelul 46).
Rezultatele studiului arată că, dintre toate grupele de boli, la copii, indicele
cel mai ridicat îl prezintă bolile aparatului respirator - 238,1 %o, urmate de bolile
infecţioase şi parazitare - 58,3%o, bolile de piele şi ale ţesutului celular subcutanat
- 42,1 %o, bolile aparatului digestiv - 33,l%o, accidente, otrăviri, traumatisme 32,1 %o, bolile sistemului nervos şi ale organelor de sim ţ-31,7% o, bolile endocrine,
de metabolism şi nutriţie - 10,4%o.
Indicele de morbiditate calculat prin adresabilitatea la asistenţa medicală, în
funcţie de vârstă, era cel mai ridicat la copiii sub un an, el constituind 828.8 de
cazuri la 1 000 de copii. Trebuie subliniat, totodată, că ia această grupă de vârstă
nivelul morbidităţii la fetiţe (979,0) este cu mult mai mare decât la băieţi (700,5).
Cele mai frecvente maladii la copiii de 0-1 an sunt: bolile aparatului respirator
(279,1), afecţiunile endocrine, de metabolism şi nutriţie (103,6), bolile sistemului
nervos şi ale organelor de simţ (82,5), bolile de piele şi ale ţesutului celular subcu
tanat (82,5).
Un nivel relativ ridicat al morbidităţii copiilor se observă şi la grupa de vârstă
1-3 ani (663.2%o), morbiditatea pe sexe prezentând valori mai ridicate (703, 3%o)
la băieţi decât la fete (624,8%o). Cele mai frecvente, Ia această grupă de vârstă, s-au
dovedit a fi bolile aparatului respirator (392,9%o), urinate de bolile infecţioase şi
cele transmise prin paraziţi (58.6%o). bolile de piele şi ale ţesutului celular subcu
tanat (55,5%o), bolile aparatului digestiv (37.0%o), accidente, otrăviri, traumatisme
(37,8%o), bolile sistemului nervos şi ale organelor de simţ (36,2%o).
La grupa de vârstă 3-7 ani. nivelul mediu al morbidităţii a fost de 617,6 cazuri
la 1 000 de copii de această vârstă, indicele fiind mai mare la băieţi (665,7) faţă de
fetiţe (568.3%). Principala cauză de îmbolnăvire o constituiau şi de aceasta dată
bolile aparatului respirator (360,1%), după care urmau bolile infecţioase şi cele
transmise de paraziţi (81.2%o), bolile de piele şi ale ţesutului celular subcutanat
(67.4%o), bolile sistemului nervos şi ale organelor de simţ (34,2%o). accidentări,
intoxicaţii, traumatisme (32,7%o).
Cel mai scăzut nivel al morbidităţii, potrivit datelor de adresabilitate, se con
stată la copiii din grupa de vârstă 7-14 ani, cu un indice mediu de 293,2%o, valorile
fiind foarte apropiate la băieţi (298.4) şi la fete (287,9).
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Pe baza rezultatelor controlului medical complex la fiecare 1 000 de copii exa
minaţi au fost depistate, în plus, încă 973,6 cazuri de boli cu care ei nu se adresează
la medic (tabelul 47).
Tabelul 47

Morbiditatea copiilor din mediul rural
în baza datelor examenelor medicale complexe, %o
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Cele mai ridicate valori ale morbidităţii, în urma examenelor medicale, au fost
constatate la 1 000 de copii între 7-14 ani (1154,4), indicele fiind uşor mai ridicat
la fetiţe (1 185,4) faţă de băieţi (1 122,7). Locul al doilea este ocupat de grupa de
vârstă 3-7 ani (1 009.8). Pe locul trei se situează grupa de vârstă 1-3 ani, la care
bolile suplimentare depistate s-au cifrat la 398.0. băieţii prezentând un indice mai
ridicat (464.3) decât fetele (336,5).
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Din cele expuse mai sus se poate observa uşor că numai informaţia obţinută pe
baza adresării după asistenţă medicală nu reflectă starea reală a nivelului morbidi
tăţii la copii. De aceea nivelul morbidităţii generale se evaluează ţinându-se cont de
rezultatele ambelor metode de investigaţie.
Tabelul 48
M orbiditatea generală a copiilor din localităţile rurale, %o
Nr.

C L A SE L E BO L IL O R

Băieţi

Fete

Ambele sexe

1

Tumori maligne şi benigne

6,2

8,4

7,2

2

Bolile sistemului endocrin, nutriţie,
metabolism şi imunitate

18,4

22,5

20,4

3

Bolile sistemului sangvin şi hematopoietic

14,0

13,4

13,7

4

Dereglări psihice

27,6

26,2

26,9

5

B olile sistemului nervos şi organelor de simţ

67,4

84,4

75,9

6

Bolile sistemului cardiovascular

4,2

7,9

6,0

7

B olile sistemului respirator

354,4

356,0

355,1

8

Bolile sistemului digestiv

746,5

718,9

722,7

9

Bolile sistemului urogenital

13.6

9,0

11,4

10

Complicaţiile sarcinii, naşterii şi lăuziei

4,4

4,2

3,1

11

Bolile de piele şi ale ţesutului celular
subcutanat

74.0

58,4

66,3

12

Bolile aparatului locomotor şi ale ţesutului
conjunctiv

5,9

7.6

6,7

13

Anomalii congenitale

4 ,4

9,4

10,3

14

Afecţiuni perinatale

2,7

6,4

4,4

15

Simptomatologie clinică nespecifică

8,4

5,0

6,6

1 454,4

1 431,9

1 447,8

în total pe clase

în tabelul 48 este prezentată morbiditatea generală Ia copiii din localităţile ru
rale cercetate. Observăm că primul loc revine bolilor aparatului digestiv (722,7%o),
ceva mai frecvente la băieţi. Pe locul doi se află bolile aparatului respirator (355.1 %o),
cu indici aproximativ egali la cele două sexe. Pe locul al treilea se plasează bolile
sistemului nervos şi ale organelor de simţ (75,9%o), fetele înregistrând indici supe
riori băieţilor. Bolile infecţioase şi parazitare se află pe locul patru (72,5%o).
Deci nici una din metodele descrise nu caracterizează pe deplin morbiditatea
completă şi diversele ei aspecte. Fiecare din ele reflectă anumite aspecte ale morbi
dităţii. De aceea este necesar ca fiecare medic să poată folosi în conplex toate me
todele de studiere a morbidităţii pe profilul specialităţii sale folosind ..Clasificarea
internaţională a maladiilor”.
3.2.6. CLASIFICAREA INTERNAŢIONALĂ A M ALADIILOR

Clasificarea internaţională a maladiilor (C1M) este necesară pentru unifica
rea terminologiei diagnostice, pentru posibilitatea evaluării statistice a indicilor
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sănătăţii publice şi dezvoltării fizice a societăţii cu scopul asigurării posibilităţii
de colaborare şi comparare a realizărilor dintre diferite state şi ţări. Documentul
de asemenea favorizează compararea informaţiei despre situaţia epidemiologică şi
activitatea instituţiilor şi organelor ocrotirii sănătăţii etc. CIM este întocmită după
principiile de etiologie, patogeneză şi localizare (sistem).
Prima clasificare internaţională a bolilor a fost aprobată în a. 1960 la Conferin
ţa statistică internaţională de la Paris, care a stabilit că acest document urmează a fi
revăzut o dată în 10 ani în legătură cu noile opinii ale savanţilor privind etiologia şi
patogeneza unor boli. Ca urmare, se impun schimbări, pe care le operează Organi
zaţia Mondială a Sănătăţii.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii la cea de-a 43-a Adunare Mondială a Sănătă
ţii a aprobat Revizia a X-a a Clasificării Internaţionale a Maladiilor şi Problemelor
Conexe de Sănătate. O serie de modificări importante au fost introduse în noua
revizie a clasificării, avându-se în vedere necesitatea şi posibilitatea comparării da
telor de morbiditate şi mortalitate în seria lor dinamică.
Prima modificare constă în schimbarea codificării numerice, ce a existat în
toate reviziile anterioare, cu o codificare alfa-numerică, utilizându-se literele alfa
betului pentru diferenţierea claselor de boli.
Clasificarea este denumită: „Clasificarea statistică internaţională a maladiilor
şi a problemelor de sănătate conexe’’ (prescurtat CIM în franceză şi română, ICD
în engleză şi MCB în rusă), pentru a evidenţia scopul multiplu, nu numai statistic,
al acesteia, şi anume: utilizarea ei de către epidemiolog, clinician în cercetări me
dicale, în învăţământul medical şi, bineînţeles, pentru a permite studii comparabile
pe plan intern şi internaţional.
Clasificarea alfa-numerică utilizează 25 de litere din cele 26 ale alfabetului,
litera „U” fiind rezervată pentru eventualele noi adăugiri sau clasificări provizorii,
ce vor fi completate între două revizii consecutive.
Pentru fiecare capitol se utilizează o literă, iar pentru capitolele mari (tumori,
boli infecţioase şi parazitare, leziuni traumatice şi cauzele externe de morbiditate şi
mortalitate) se utilizează câte 2-3 litere. Identificarea claselor cu litere dă posibili
tatea de a avea în fiecare clasă o parte liberă din 3 caractere, care permite a introdu
ce schimbări în clasificare în reviziile ulterioare fară a schimba structura CIM.
Fiecare capitol conţine 100 de grupe de boli alcătuite din 3 caractere, dintre
care prima este alfabetică şi două - numerice (AOO-A99).
Fiecare grupă formată din 3 caractere se divide în 10 coduri (0-9) de boală,
sau, uneori, grupe de boli. Deci, în total există posibilitatea de a se putea indivi
dualiza 25 000 de boli pe baza codificării alfa-numerice, având 4 caractere, mult
mai multe decât în Revizia a IX-a, şi 2 500 de grupe de boli în cazul utilizării a 3
caractere.
După cum se vede din tabelul de mai jos, capitolele Reviziei a X-a sunt în ordi
ne similară cu cele din Revizia a IX-a, cu următoarele diferenţieri (tabelul 49).
Tulburările sistemului imunitar au fost trecute la capitolul 111, bolile sângelui şi
organelor hematopoietice, în Revizia a IX-a ele fiind la capitolul bolilor endocrine,
de nutriţie şi metabolism.
Capitolul bolilor sistemului nervos şi ale organelor de simţ din Revizia a IX-a
a fost structurat în Revizia a X-a în trei capitole:
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Tabelul 49
C lasificarea internaţională a m aladiilor şi problem elor conexe de sănătate
Nr.
claselor

C lasificarea bolilor

C odurile

I

Boli infecţioase şi parazitare

A O O -A 99 B O O -B 99

II

Tumori

C O O -C 97 D O O -D 48

III

Bolile sistemului sangvin, hematopoietic şi imun

D 5 0 -D 8 9

IV

Boli ale sistemului endocrin, nutriţie,
metabolism, imunitate

EO O -E90

V

Tulburări mintale şi de comportament

FO O -F99

VI

Bolile sistemului nervos

G O O -G 99

VH

B olile ochiului şi anexelor sale

H O O -H 59

VIII

Bolile urechii şi apofizei mastoide

H 60-H 95

IX

B olile sistemului cardiovascular

1 0 0 -1 9 9

X

Bolile sistemului respirator

JOO-J99

XI

B olile sistemului digestiv

K OO -K 93

XII

Bolile pielii şi ale ţesutului celular subcutanat

LO O -L99

XIII

Bolile aparatului locomotor şi ţesutului conjunctiv

M O O -M 99

XIV

Bolile sistemului urogenital

N O O -N 99

XV

Sarcina, naşterea şi lăuzia

0 0 0 -0 9 9

XVI

Afecţiuni perinatale

PO O -P96

XVII

Anomalii congenitale şi malformaţii
cromozom iale

Q O O -Q 99

XVIII

Simptome clinice şi alte manifestări neclasate

R O O -R 99

XIX

Traumatisme, intoxicaţii şi alte afecţiuni exogene

XX

Cauze externe şi interne de morbiditate
şi mortalitate

S O O -S99 TO O -T98
V 0 1 -V 9 8

XXI

Factorii influenţi ai sănătăţii, motivul de solicitare
a serviciului de sănătate

ZO O -Z 99

- capitolul IV ..Bolile sistemului nervos”;
- capitolul VII „Bolile ochiului şi anexelor sale” ;
- capitolul VIII - „Bolile urechii şi apofizei mastoide”.
La fel au fost regrupate capitolele Reviziei a IX-a privind bolile organelor ge
nitale, complicaţiile sarcinii, naşterii şi lăuziei, anomaliile congenitale şi afecţiunile
a căror origine se situează în perioada perinatală, în patru capitole consecutive:
- capitolul XIV - „Bolile aparatului genito-urinar” (cod NOO-N99);
- capitolul XV - „ Sarcina, naşterea, lăuzia” (cod 0 0 0 - 9 9 ) ;
- capitolul XVI - „Unele afecţiuni a căror origine se situează în perioada
perinatală” (cod POO-P96);
- capitolul XVII - „Malformaţii congenitale, deformaţii şi anomalii cromozomiale” (cod QOO-Q99).
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La sfârşitul unor capitole au fost introduse coduri în plus pentru tulburările
postterapeutice, cum ar fi bolile endocrine şi metabolice ca urmare a ablaţiei ovare
lor sau a afecţiunilor digestive datorite gastroectomiei.
Tulburările postterapeutice. care nu sunt caracteristice unui sistem sau com
plicaţiile postterapeutice imediate, cum ar fi embolia gazoasă, şocul postoperator,
au fost lăsate şi mai departe la capitolul XIX - „Leziuni traumatice, otrăviri şi alte
consecinţe ale cauzelor externe” (cod SOO-S99) şi (TOO-T98).
A fost păstrat în continuare sistemul de codificare biaxială: după etiologie sau
procesul patologic iniţial, notat cu semnul (+) şi concomitent cu semnul (*) (aste
risc) după manifestarea bolii sau complicaţia acesteia, codul cu semnul (+), consti
tuind întotdeauna boala principală, care trebuie luată în considerare şi să figureze
în mod obligatoriu în statisticile de morbiditate şi mortalitate. în acelaşi timp codul
notat cu asterisc (*) poate fi utilizat ca o clasificare suplimentară.
Această dublă codificare se face respectând regulile stabilite în Revizia a IX-a
şi anume în cazul în care:
- manifestarea patologică sau complicaţia bolii principale reprezintă o en
titate bine definită şi necesită, în mod normal, un tratament de o altă specialitate
decât cel pentru boala principală (de exemplu: endocardita tifoidă);
- când atât boala principală, cât şi complicaţia ei constituie o formulare dia
gnostică unică (de exemplu: nefrita diabetică);
- când manifestarea patologică cuprinde subdiviziuni în funcţie de etiologie;
- când manifestarea patologică cuprinde subdiviziuni în funcţie de etiologia
diferită a acesteia (de exemplu: artrita gutoasă).
Utilizarea codurilor cu asterisc (*) nu este complet obligatorie şi el nu poate
fi utilizat pentru codificarea cauzei principale sau iniţiale a decesului, dar poate fi
utilizat la codificarea morbidităţii şi la codificarea cauzelor multiple în statistica
morbidităţii şi mortalităţii.
La începutul fiecărui capitol sunt note explicative, în care se prezintă o reca
pitulare a grupelor de boli, având o codificare compusă din 3 caractere, precum şi
categoriile notate cu asterisc (*) în cazul codificării biaxiale.
Notele indică, de asemenea, excluderea unor boli din capitol, sau a unor grupe
de boli şi remiterea lor la capitolul sau grupa de boală respectivă.
Notele sunt aplicabile la toate categoriile de utilizări ale clasificării (CIM),
indicând cazul în care ea poate fi aplicată la morbiditate sau numai la mortalitate.
Conţinutul şi cerinţele acestui document sunt necesare pentru însuşire şi respectare
strictă de fiecare medic, colaborator ştiinţific, îndeosebi pe specialitate.
3.3. DEZVOLTAREA FIZICĂ
3.3.1. NOŢIUNI GENERALE

Dezvoltarea fizică este unul dintre cele mai obiective criterii ale sănătăţii pu
blice. Utilizarea largă a indicilor de dezvoltare fizică este determinată de faptul că
ei dau o caracteristică directă sănătăţii.
Prin dezvoltarea fizică sau somatică se subînţelege totalitatea caracteristicilor
morfologice şi funcţionale în cadrul interdependenţei lor, care coexistă într-o strân
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să interrelaţie cu mediul ambiant, sub influenţa decisivă a sistemului nervos central,
şi care stau la baza dezvoltării organismului în timpul creşterii sale.
Dezvoltarea fizică trebuie considerată rezultatul acţiunii reciproce a factorilor
interni (endogeni) şi externi (exogeni).
Factorii endogeni alcătuiesc calităţile native ale organismului: ereditatea, par
ticularităţile dezvoltării intrauterine, iar cei exogeni - totalitatea factorilor naturaliclimaterici, nivelul de dezvoltare economică a societăţii, bunăstarea materială a
familiei, condiţiile de muncă şi de trai, nivelul de cultură şi dezvoltarea spirituală,
caracterul profesiilor etc. Deşi factorii enumeraţi exercită o acţiune complexă asu
pra organismului, totuşi factorii determinanţi sunt cei social-economici.
Neuniformitatea dezvoltării fizice a copiilor şi adolescenţilor, în raport cu di
ferite localităţi, ţări, naţionalităţi şi chiar grupuri etnice, atestă faptul incontestabil
că indicatorii dezvoltării somatometrice poartă totdeauna un caracter local şi deci
oglindesc legităţile locale.
Luând în considerare faptul acesta, vom menţiona că în condiţii climato-geografice, social-economice diverse, precum şi atunci când nivelul de trai e diferit, nu
pot exista criterii standarde de estimare a dezvoltării fizice.
Standardele în cauză trebuie să reflecte particularităţile locale, de aceea e ne
cesar ca ele să fie raionate, calculate pe anumite regiuni.
Deoarece există deosebiri în ceea ce priveşte dezvoltarea copiilor, îngrijirea şi
educaţia lor în condiţii rurale şi urbane, indicii dezvoltării fizice se determină aparte
pentru fiecare din aceste tipuri de localităţi.
Parametrii medii de estimare a dezvoltării fizice a copiilor sunt convenţionali
şi poartă un caracter temporar. De aceea ei trebuie periodic revizuiţi şi precizaţi. Pe
riodicitatea efectuării acestor precizări depinde de caracterul şi gradul de schimbare
a condiţiilor mediului ambiant.
în condiţii relativ stabile revizia standardelor dezvoltării fizice se face o dată în
5 ani. Atunci când condiţiile mediului se schimbă considerabil într-un interval mic
de timp, se recomandă ca standardele dezvoltării fizice să fie calculate în timp de
2-3 ani. în caz contrar rezultatele nu vor fi veridice şi nu vor oglindi situaţia reală.
Cercetarea e de dorit să aibă loc în acelaşi anotimp al anului.
3.3.2.
EVALUAREA
DEZVOLTĂRII FIZICE A COPIILOR

Metodele mai frecvent utilizate pentru determinarea dezvoltării fizice sunt cele
somatometrice (antropometria, somatoscopia) şi fiziometrice.
Somatometria sau antropometria constă în determinarea cantitativă, prin
măsurători, a unor dimensiuni corporale totale sau parţiale, precum şi în stabilirea
unor raporturi dintre diferite elemente ale organismului.
Datele antropometrice cele mai frecvent utilizate sunt: înălţimea, greutatea,
perimetrul toracic, iar în cazul cercetărilor mai aprofundate - înălţimea şezând,
perimetrul capului, al umărului, al antebraţului, al gambei şi al femurului.
Somatoscopia apreciază prin organele de simţ (vizual, tactil) dezvoltarea fi
zică. Cu ajutorul somatoscopiei se poate estima conformaţia corporală, volumul şi
tonusul muşchilor (la nivelul braţelor, umerilor, toracelui etc.), grosimea ţesutului
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adipos subcutanat, forma coşului pieptului, a picioarelor, amprenta plantară, elas
ticitatea şi gradul de irigaţie a mucoaselor şi a pielii, stadiul de dezvoltare a carac
teristicilor sexuale secundare (pilozitatea pubiană, axilară, glanda mamară) sau a
organelor genitale.
Fiziometria urmăreşte stabilirea variaţiilor în funcţionalitatea unor ţesuturi
sau organe în raport cu vârsta, sexul, condiţiile de viaţă etc. Fiziometria mai frec
vent analizează următoarele caracteristici:
- forţa musculară a mâinilor (dinamometria);
- capacitatea vitală a plămânilor, volumul expirator maxim pe secundă (spirometria, spirografia);
- gradul de oxigenare a sângelui (oximetria);
- tensiunea arterială sistolică şi diastolică (tensiometria);
- frecvenţa şi caracterul bătăilor cardiace (electrocardiografia).
Creşterea în perioadele copilăriei, mărimea greutăţii şi a diverselor părţi ale
corpului, deci, şi schimbările proporţionale ce au loc, şi maturarea anumitor organe
şi sisteme în etapele respective de vârstă sunt programate de către mecanismele ere
ditare şi în condiţii optime de viaţă se supun anumitor legităţi.
Insă acţiunea factorilor nocivi, mai ales în perioada intrauterină şi la vârsta
timpurie, poate nu numai să deregleze consecutivitatea dezvoltării copiilor, dar şi
să provoace uneori schimbări ireversibile.
Totodată nu trebuie neglijată nici acţiunea factorilor mediului ambiant, care în
perioada creşterii şi dezvoltării intensive a copilului poate exercita uneori o influ
enţă mai mare decât factorii ereditari ori de ordin biologic.
înainte de a începe cercetarea dezvoltării fizice prin utilizarea metodelor somatometrice (antropometrice) ne vom documenta referitor la starea sănătăţii copiilor şi
adolescenţilor. Se va clarifica dacă n-au fost bolnavi de boli infecţioase, reumatism,
tuberculoză, rahitism, boli ale aparatului respirator, digestiv, se va preciza modul de
alimentare în primul an de viaţă, comportarea ulterioară în colectivele de copii etc.
Aceste date ne vor fi de folos la estimarea obiectivă a dezvoltării fizice.
De fiecare dată măsurărilor somatometrice (antropometrice) trebuie să le pre
ceadă o inspectare exterioară - somatoscopia, care contribuie la aprecierea stării
de ansamblu a organismului prin metoda inspecţiei şi metoda palpatorie. Inspecţia
generală va permite, de asemenea, de a depista diverse simptome (paloarea pielii,
cianoza. pulsaţia etc.), care ar putea indica prezenţa unor boli interne.
3.3.3.
FACTORII
DEZVOLTĂRII PSIHOSOMATICE A COPILULUI

Factorii cu o influenţă considerabilă asupra dezvoltării psihosomatice a copi
lului pot fi grupaţi în trei categorii: factori ereditari, factori de mediu şi factori de
educaţie.
Rolul eredităţii şi al mediului în dezvoltarea psihosomatică este indubitabil,
în ceea ce priveşte dezvoltarea psihică a copilului influenţa hotărâtoare se atribuie
educaţiei. Educaţia este o acţiune socială exercitată în mod activ, bine concepută,
menită să formeze din copil o adevărată personalitate, capabilă să dezvolte în viitor
valorile de care dispune societatea.
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Educaţia este fară îndoială factorul esenţial, factorul cel mai important al dez
voltării psihice. Vorbind despre influenţa factorului ereditar la om, merită să amin
tim că ereditare sunt trăsăturile mari distinctive, caracteristice ale speciei umane,
cum ar fi: poziţia verticală, structura anatomică a corpului, unele caracteristici ale
sistemului nervos, ale organelor de simţ, ale glandelor cu secreţie internă.
Afară de aceasta, sunt şi unele caracteristici nespecifice: conformaţia corpului,
figura, culoarea părului, a pielii, lipsa de rezistenţă faţă de unele maladii, iar la
gemeni se pot observa trăsături ereditare dominante cum sunt caracteristicile unei
grupe sangvine sau asemănarea amprentelor digitale.
Afară de trăsăturile ereditare specifice şi nespecifice, fiecare om se naşte cu
unele particularităţi pur individuale (trăsături înnăscute) care determină o anumită
modalitate de adaptare şi de reacţie. în ceea ce priveşte complexitatea caracteris
ticilor psihologice, ele se formează numai sub influenţa condiţiilor vieţii sociale şi
a educaţiei. Cercetările efectuate asupra gemenilor au demonstrat cu prisosinţă că
ei posedă o ereditate biologică aproximativ identică, în timp ce caracteristicile lor
psihice individuale prezentau diferenţe considerabile.
A doua grupă de factori de care depinde dezvoltarea psihosomatică a copiilor,
după cum am menţionat, sunt factorii de mediu. Noţiunea de mediu cuprinde totali
tatea factorilor externi care acţionează asupra organismului, determină relaţiile lui
şi dezvoltarea sa. Mediul prezintă în sine sfera vieţii umane unde are loc adaptarea
la condiţii fizice, bioclimaterice şi, mai ales, la cele sociale. Mediul bioclimateric
determină unele deosebiri în pigmentaţia pielii (în ţările calde pielea a devenit nea
gră), în realizarea termenelor de maturizare biologică (în diferite zone climatice
instalarea pubertăţii e diferită), precum şi un anumit regim de viaţă (tip de alimen
taţie, anumit fel de îmbrăcăminte, mod de activitate etc.).
în ceea ce priveşte mediul social ele se manifestă prin acţiuni ale mediului
apropiat (exercitate de familie, şcoală, colectivităţi de joc, de vecinătate etc.).
Mediul apropiat şi cel social (în sens larg) nu sunt identice. Prin aceasta
se explică faptul de ce în condiţiile generale de dezvoltare a copiilor (aceeaşi
societate) există multe diferenţe. Aici este vorba despre a treia grupă de factori
care exercită o influenţă considerabilă asupra dezvoltării multilaterale a copilului
- factorii educativi.
Rolul familiei în dezvoltarea psihică a copilului este foarte mare. Ea este aceea
care creează biografia educativă a copilului. în familie îşi are începutul procesul de
formare a personalităţii copilului. în familie se pun bazele civilizaţiei individului.
Aici se însuşesc deprinderile de conduită, de curăţenie, de tandreţe, de virtuozitate,
se acumulează şi se dezvoltă o serie de tradiţii morale atât cu caracter pozitiv, cât
şi negativ. Conflictele dese între părinţi influenţează asupra mentalităţii şi atitudinii
copilului faţă de relaţiile lui cu cei care-1 înconjoară.
Studii speciale consacrate educaţiei în familie au constatat faptul că cele mai
numeroase probleme educative şi tulburări în dezvoltarea psihică a copilului au loc
în familiile dezorganizate. Membrii familiei sunt singurele persoane supuse obser
vaţiei copilului în diferite împrejurări ale vieţii. Extrem de dăunătoare este influenţa
unui sau ambilor părinţi care fac abuz de alcool. Conflictele frecvente dintre părinţi
creează dezordinea afectivă care determină la copil nervozitate, tensiune ce poate
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să intensifice reacţiile de prudenţă şi apărare făţişă, ori să contribuie la dezvoltarea
unui caracter închis. Un climat psihologic special se observă în cazul recăsătoririi
părinţilor, când mama sau tatăl vitreg sunt priviţi cu suspiciune de copii aproape
toată viaţa lor.
Dezvoltarea psihică tardivă, care poate avea loc în perioada antepreşcolară,
ori preşcolară şi care în unele cazuri e interpretată greşit drept debilitate mintală,
iar mai târziu insuccesul şcolar, pot fi determinate de influenţa negativă pe care o
exercită familia. în asemenea cazuri concomitent cu cercetarea copilului trebuie
să fie examinată şi familia. Nu în zadar se spune că cei 7 ani de acasă sunt foarte
importanţi în ceea ce priveşte formarea caracterului.
Afară de familie, un rol hotărâtor în dezvoltarea psihică îl are mediul de cultu
ră, şi în special şcoala. Şcoala stimulează dragostea faţă de carte, interesul pentru
lectură, teatru, filme, expoziţii, dragostea de pictură, muzică etc.
Mediul de cultură e obligat să satisfacă şi să întreţină satisfacerea acestor tre
buinţe. Un important rol educativ le revine unor asemenea factori ca: cinematogra
ful, teatrul, sălile de concert, expoziţiile, muzeele, muzica, literatura, presa, radio
ul. televiziunea etc. Mediul uman, fară îndoială, exercită o influenţă uriaşă asupra
dezvoltării psihice a copilului. Aceasta o dovedesc cu prisosinţă şi cele două fetiţe
găsite în India (1927) care trăiseră între maimuţe şi care aveau prea puţine trăsături
asemănătoare cu cele ale copiilor crescuţi în mediul social. Acest mediu dispune
de o mulţime de factori educativi care acţionează în mod complex asupra copilului
şi adolescentului chiar din primele zile ale existenţei lor. în mod organizat proce
sul instructiv-educativ se realizează în cadrul şcolii. Aici se transmit cunoştinţele.
Informaţia acumulată de copil haotic în diferite împrejurări ale vieţii antecedente
capătă o anumită ordine, coerenţă. Totodată copilul însuşeşte noi modalităţi de a
înţelege şi de a gândi. Şcoala dezvoltă la copil capacităţi noi de activitate de muncă
intelectuală şi obişnuinţa de a gândi. Tot în şcoală se dezvoltă conştiinţa datoriei,
simţul de răspundere, respectul faţă de muncă şi cei care muncesc, simţul obligativi
tăţii, stăpânirea de sine.
Şcoala nu este singurul factor formativ al omului. în dezvoltarea psihică un rol
deosebit îl joacă şi nivelul cultural-economic al societăţii.
3.3.4.

ETAPELE

ŞI PERIOADELE DE DEZV OLTARE A COPILULUI

Dezvoltarea psihomotorie a copilului se realizează în anumite perioade (sta
dii) care se delimitează în timp conform particularităţilor somatice şi ale activităţii
psihice (capacităţi intelectuale, voliţionale, afective şi particularităţi ale conştiinţei
şi personalităţii). Fiecare perioadă (stadiu) se caracterizează printr-un anumit tip de
relaţii şi un anumit tip de activitate (tabelul 50).
în fiecare perioadă (stadiu) pot fi observate şi modalităţi inferioare de activitate
şi relaţii, rămase din perioada anterioară, precum şi noi capacităţi şi particularităţi
care antecedează următoarei perioade. Acest fapt poate condiţiona dezvoltarea unor
contradicţii active între modalităţile vechi şi cele noi, care pot fi semnalate în pro
cesul de dezvoltare psihică a copilului.
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Tabelul 50

Clasificarea etapelor, perioadelor
şi subperioadelor (subgrupelor) de dezv oltare fizică
D enum irea etapei,
perioadei, su bp erioadei (subgrupei)

V ârsta

A. Etapa intrauterină:
I. Faza dezvoltării embrionare

Primele 2 -3 luni de dezvoltare
intrauterină

II. Faza dezvoltării placentare

De la 3 luni până la naştere

B. Etapa extrauterină:
I. P erioada antepreşcolară:
1. Subperioada nou-născutului
2. Subperioada sugarului mic
3. Subperioada sugarului mare
4. Subperioada copilului mic (a m icii copilării)

0 -3 ani
0-1 lună
1-6 luni
6 -1 2 luni
1-3 ani

II. P erioada preşcolară:
1. Grupa m ică (de grădiniţă)
2. Grupa mijlocie
3. Grupa mare

3 - 6 (7) ani
3 -4 ,5 ani
4 ,5 -5 ,5 ani
5 ,5 -6 (7) ani

HI. P erioada şcolară:
1. Subgrupa şcolarului mic
2. Subgrupa şcolară m ijlocie (pubertatea)
3. Subgrupa şcolară mare

6 (7)—18 ani
6 ( 7 ) - 1 0 (11) ani
10 (11)—15 (16) ani
16-18 ani

La stabilirea etapelor de dezvoltare a copiilor unii autori iau în considerare
numai criterii morfofiziologice, cum ar fi dentiţia, maturaţia sexuală etc.
Asemenea clasificări sunt unilaterale pentru că ele se bazează numai pe cri
teriile morfofiziologice fară ca să ţină cont şi de influenţa factorilor sociali. Doar
copilul, ca fiinţă socială, e menit să se încadreze în colectivitate. Modalitatea unei
astfel de încadrări este determinată atât de caracteristicile morfofiziologice, cât şi
de cele psihomorale pe baza cărora se realizează educaţia copilului. Procesul instructiv-educativ depinde de etapa de dezvoltare. Clasificarea complexă a etapelor
de dezvoltare a copiilor trebuie neapărat să ţină cont atât de particularităţile somatofuncţionale şi reacţionate ale organismului, cât şi de modalitatea încadrării copilu
lui în colectiv şi de realizarea procesului educativ. Ea trebuie să cuprindă atât etapa
extrauterină, cât şi pe cea intrauterină.
In clasificarea etapelor, perioadelor şi subperioadelor (subgrupelor) de dezvol
tare fizică prezentată în tabelul 50 etapa intrauterină se împarte în două faze: faza
dezvoltării embrionare (primele 2-3 luni de dezvoltare intrauterină), faza dezvoltă
rii placentare (de la 3 luni până la naştere).
Faza dezvoltării placentare cuprinde două perioade: precoce (lunile 3-6 ale
dezvoltării intrauterine) şi fetală tardivă (de la luna a 5-a până la naştere).
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3.3.5.
CARACTERISTICA
SOMATO-FUNCŢIONALĂ ŞI PSIHO-EM OŢIONALĂ ÎN PERIOADELE
DE DEZV OLTARE A COPILULUI

A. Etapa intrauterină.
I. Faza dezvoltării embrionare (2-3 luni de dezvoltare intrauterină)
In această fază are loc organizarea şi diferenţierea organelor şi a celor mai
importante sisteme ale viitorului organism.
în funcţie de localizarea ovulului există o perioadă scurtă de 5-6 zile, după
fecundare, când ovulul se află în trompă unde se realizează segmentarea lui şi for
marea foiţelor embrionare - ectodennul, endodennul şi mezodermul, şi o perioadă
mai lungă, după ce embrionul pătrunde în uter. Ea durează aproximativ 3 luni.
La 6 săptămâni, embrionul posedă o porţiune cefalică mare, iar la începutul
lunii a treia se constată un aparat circulator bine dezvoltat.
Sistemul muscular se dezvoltă încet. Repartiţia lui până în luna a patra poartă
un caracter general.
Dezvoltarea sistemului nervos, formarea ţesutului muscular şi începutul osificării fac posibilă mobilitatea fătului în spaţiul intrauterin ce se manifestă prin
mişcări, pe care le simte mama la patru luni şi jumătate, adică în faza dezvoltării
placentare.
II. Faza dezvoltării placentare.
în prima perioadă după pătrunderea embrionului în uter el e hrănit de secre
ţia mucoasei uterine cu ajutorul celulelor trofoblaste. După două luni şi jumăta
te suprafaţa veziculei embrionare are o membrană ce o acoperă cu excrescenţe
ectodennice, vilozităţi care poartă numele de corion. Cu timpul vasele sangvine
pătrund tot mai adânc în corion, care este în strânsă legătură cu mucoasa uterină.
Prin intermediul capilarelor sangvine substanţele nutritive se răspândesc în toate
părţile embrionului.
Către sfârşitul lunii a treia începe dezvoltarea intensă a sistemului nervos, evo
luează mult cerebelul, apar circumvoluţiunile lui.
în perioada 4-6 luni are loc procesul de mielinizare a măduvei, a fibrelor ascen
dente ale sensibilităţii şi a nervilor motori cranieni.
între 6 şi 9 luni se dezvoltă mirosul, auzul, gustul, văzul.
Condiţiile complexe şi variate ale existenţei extrauterine, adică acţiunea facto
rilor exogeni, condiţionează apariţia unor caracteristici apropiate sau chiar identice
ale copilului născut la termen entrofic.
Imaturitatea se referă la copiii născuţi la termen, dar care nu sunt dezvoltaţi
din punct de vedere funcţional, din cauza unor condiţii intrauterine nefavorabile
(toxicoza gravidităţii, invazii microbiene, eritroblastoză, lues, toxoplasmoză, dia
bet zaharat etc.). La cauzele imaturităţii se pot adăuga carenţele nutritive ale femeii
în timpul sarcinii, traumatismele provocate de factori fizici ori psihici care pot avea
loc în această perioadă etc.
Imaturitatea, ca regulă, se manifestă prin insuficienţa dezvoltării cerebrale.
Dezvoltarea embrionară şi placentară are o mare importanţă sub aspectul dezvoltă
rii postnatale normale.
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В. Etapa extrauterină.
I. Perioada antepreşcolară (0-3 ani).
Prima subdiviziune a perioadei antepreşcolare o constituie subperioada nounăscutului (0-1 lună). Această subperioada se caracterizează prin procesul de adap
tare biologică la mediul extern. în faza dezvoltării placentare în simbioza fiziolo
gică a organismului fătului şi celui matern apar unele elemente de independenţă.
Fătul, mai ales în perioada fetală tardivă (de la 6 la 9 luni), posedă un sistem nervos
din ce în ce mai dezvoltat, glande endocrine şi organele de simţ care în mod inde
pendent stimulează procesul creşterii intrauterine.
înainte de a relata caracteristica generală a dezvoltării nou-născuţilor consi
derăm necesar să atragem atenţia asupra unei probleme destul de importante, şi
anume aceea a prematurilor.
Prematuritatea poate fi considerată în linii mari de două feluri: prematuritatea propriu-zisă (funcţională) şi imaturitatea.
Prematuritatea propriu-zisă (funcţională) cuprinde totalitatea copiilor năs
cuţi înainte de termen, la 7 sau 8 luni cu greutatea de 1500-2000 g, însă care au avut
o dezvoltare intrauterină normală.
Existenţa extrauterină a acestor prematuri determină accelerarea maturizării
funcţionale a sistemului nervos şi la două luni după naştere nivelul lor de dezvolta
re corespunde cu cel al vârstei fetale.
Subperioada sugarului mic (1-6 luni) se caracterizează prin dezvoltarea in
tensivă a capacităţii de orientare perceptivă în mediul apropiat şi prin apucarea
obiectelor.
După ea urmează subperioada sugarului mare (6-12 luni) care se deosebeşte
printr-un ritm accelerat de dezvoltare psihică, prin organizarea mersului. Se pun
bazele vorbirii şi mânuirii obiectelor.
Ultima subperioadă a perioadei antepreşcolare este cea a copilului mic (a micii
copilării); în această subperioadă ritmul de creştere a copilului este destul de intens.
Esenţa modificărilor psihice constă în faptul că se însuşesc intensiv atitudini umane
faţă de lumea înconjurătoare, proces facilitat de dezvoltarea capacităţilor de depla
sare jndependentă şi de perfecţionarea mersului.
în ansamblu, perioada antepreşcolară este o perioadă de adaptare treptată faţă
de mediul extern. Copilul, care era înainte întru totul dependent de maină, capătă o
oarecare independenţă faţă de ea doar abia la sfârşitul acesiei perioade.
Perioada antepreşcolară se caracttrizează prin metabolismul ridicat. Lungi
mea corpului se măreşte cu 50% faţă ce cea avută la naştere. La copil, spre de
osebire de aduln, segmentele inferioare ale sistemului nervos predomină asupra
celor corticale. în cursul vieţii extrauterine numărul neuronilor nu mai creşte.
Neuronii doar se desăvârşesc căpătând noi ramificaţii prin care se leagă de regi
unile cerebrale vecine.
La vârsta de 1,5 ani nerv ii cranieni sunt mielinizaţi, iar la 3 ani detaliile struc
turale ale creierului sunt aproape aceleaşi ca şi la adulţi.
în pernada antepreşcolară domină procesele de cunoaştere senzorială - per
cepţiile. Facultăţile de percepere la 5,10 şi 18 luni sunt controlate conform metodei
psihologului francez Piaget. Limbajul e sărac. La vârsta de 1 an şi jumătate copilul
de abia cunoaşte 50 de cuvinte. La sfârşitul celui de al treilea an el cunoaşte apro
ximativ 500 de cuvinte.
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Muşchii capătă o dezvoltare mai mare doar la nivelul umerilor şi braţelor.
Muşchii mici se dezvoltă mai târziu. Motricitatea copiilor în această perioadă este
insuficient coordonată şi imprecisă.
La vârsta de 2-3 luni se formează curbura cervicală a coloanei vertebrale. Când
copilul începe să stea în picioare, aproximativ la vârsta de 9-12 luni, se modelează
curbura lombară. Cea toracică apare mai târziu. Curburile caracteristice adultului
se formează definitiv la sfârşitul vârstei de 3-4 ani. Fontanela mică se închide la 2-3
luni, iar cea mare la 1 an.
La nou-născut sângele prezintă 15% din greutatea corporală, pe când la cel
adult doar 7-8%. Hematiile sunt mai numeroase şi mai bogate în hemoglobină, ceea
ce asigură necesitatea crescândă a oxigenului. La nou-născut imunitatea antiinfecţioasă lipseşte, de aceea aparatul respirator e predispus Ia infecţii şi inflamaţii.
Periodicitatea alimentaţiei şi durata somnului exercită influenţă asupra acti
vităţii care se manifestă prin jocuri cu diferite obiecte. Antepreşcolarul este foarte
vulnerabil faţă de nocivităţile mediului extern. Pentru a-1 proteja este nevoie de a
crea un regim educativ şi igienic individualizat.
II. Perioada preşcolară (3-6 (7) ani).
în această perioadă dezvoltarea motricităţii copilului şi a limbajului său îi
dă posibilitate să treacă de la o absolută dependenţă de mamă la o independen
ţă relativă, care se realizează prin perfecţionarea raporturilor de adaptare dintre
organism şi mediu. Pe baza desăvârşirii scoarţei cerebrale ce are loc în această
perioadă se dezvoltă funcţiile psihice de analiză şi sinteză, se perfecţionează per
cepţia şi m em oria. Percepţia ia copilul preşcolar nu este diferenţiată. Saturaţia ei
se manifestă prin atracţia copilului spre culoare în detrimentul formei. Noţiunea
de timp nu este cunoscută preşcolarului precum şi şcolarului mic. Evenimentele
ritmice, cum sunt somnul, prânzul, cina. îmbrăcămintea, se leagă de noţiunea
timpului, însă destul de vag.
întrebuinţarea corectă a noţiunilor ..mâine’’ şi ..ieri’’ are loc de abia la 4 ani, iar
deosebirea anotimpurilor Ia 6 ani. Intervalele scurte de timp (1 oră, jumătate de oră.
un sfert) pot fi determinate abia la 6-8 ani.
Gândirea în perioada preşcolară este legată direct de actul pe care-I execută.
Ea deseori este dirijată de emoţii. Copilul nu poate să gândească separat de obiect
(cifra ca noţiune abstractă nu există pentru copilul de 5 ani); la 3-4 ani numărul e
inseparabil legat de obiect. La 6 (7) ani se dezvoltă intelectul copilului. Apar noţi
uni abstracte. Se întăreşte voinţa. Preşcolarul mic (3, 4, 5 ani) nu-şi reprezintă clar
rezultatul final al activităţii sale. Atitudinea critică faţă de posibilităţile sale apare la
5,5-6 (7) ani. Limbajul, inteligenţa şi afectivitatea în perioada preşcolară se află
într-o conexiune foarte strânsă. Afectivitatea se manifestă prin sentimente (bucurie-tristeţe, plăcere-neplăcere, prietenie-ură, triumf-ruşine etc.). Fără emotivitate
nu poate fi interes, iar fară interes nu există acţiune şi efort de gândire. Afectivitatea
are un rol important şi hotărâtor în dezvoltarea somatopsihică, în formarea unei
personalităţi cu conduită socială normală, lată de ce este nevoie de o dirijare a bo
gatului fond afectiv de care dispune copilul.
în această perioadă limbajul devine un instrument activ în relaţiile copilului cu
cei din jurul său. La 3 ani vorbirea cuprinde propoziţii simple, uneori completate de
gesturi. La sfârşitul perioadei preşcolare copiii deseori folosesc vorbirea în gând.
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Activitatea copilului preşcolar constă mai ales din jocuri. Ea poate fi utilizată
şi în scop educativ prin cultivarea deprinderilor de conduită. însuşirea deprinderi
lor de conduită civilizată (în primul rând, îndeplinirea obligaţiunilor formulate de
adulţi) pune bazele moralităţii copilului, el începe să înţeleagă necesitatea respec
tării regulilor morale. La sfârşitul perioadei preşcolare copilul ştie că regula este
o necesitate, o obligaţiune morală independentă de cei care îl înconjoară. Copilul
preşcolar este capabil să intre în colectivitate, să stabilească legături cu alţi copii şi
cu adulţi.
III. Perioada şcolară (6 (7) -1 8 ani).
Dezvoltarea copilului în perioada şcolară atât fizică, cât şi neuropsihică, atinge
nivelul care îi permite să fie încadrat într-o activitate organizată, în cadrul şcolii şi
să fie supus unei educaţii colective sistematice.
Sistemul muscular la această vârstă capătă o dezvoltare mai intensă, graţie
căreia devine posibilă însuşirea tehnicii scrisului. La 6-7 ani mişcările precise ră
mân însă dificile şi obositoare.
Mişcările devin mai precise şi coordonate după vârsta de 8-9 ani. între 6 şi 9
ani se dezvoltă intens baza craniului şi regiunea facială. începând cu vârsta de 7 ani
are loc concreşterea oaselor bazinului, care se termină la 20-21 de ani. La începutul
acestei perioade (6-7 ani) erup dinţii permanenţi. Scoarţa corticală capătă un rol do
minant. Ea controlează şi dirijează reacţiile instructiv-emotive subcorticale. Atenţia
la şcolarul mic este redusă, deseori involuntară şi puţin distributivă (nu poate fi
atent în acelaşi timp la mai multe activităţi).
Atenţia cheltuie multă energie, de aceea e posibilă oboseala intelectuală.
Memoria copilului de 7-12 ani se dezvoltă destul de intens. Aceasta e o peri
oadă de acumulare a cunoştinţelor, mai ales a celora pe care le capătă în şcoală.
Gândirea are încă un caracter concret. Din punct de vedere afectiv şcolarul
mic devine mai calm în comparaţie cu perioada preşcolară şi cu cea din perioada
pubertăţii. El este mai puţin capricios, dar mai obraznic. Concomitent cu activitatea
de cunoaştere se dezvoltă şi sentimentele intelectuale, estetice.
Conduita morală la sfârşitul etapei de şcolar mic (10-11 ani) nu este coordona
tă de idei morale, ci de obişnuinţele însuşite.
A doua fază a perioadei şcolare (subgrupa şcolară mijlocie) o constituie puber
tatea care în mod convenţional e divizată în trei timpi: pubertatea, pubertatea pro
priu-zisă şi postpubertatea. începutul pubertăţii este caracterizat printr-o creştere
staturală mai pronunţată, care se realizează mai mult pe seama membrelor inferioa
re. Se dezvoltă şi capătă o forţă mai mare musculatura. Creşte diametrul toracelui şi
se măreşte capacitatea vitală a plămânilor (între 13-17 ani ea creşte peste 40%).
Pubertatea propriu-zisă se manifestă prin profunde modificări neurohormonale. La fete în primul rând se dezvoltă glanda mamară. La ele primele semne ale
pubertăţii pot fi observate la 9-10 ani. Sunt însă cazuri când dezvoltarea lor întârzie
chiar şi până la 15 ani. Un alt criteriu al pubertăţii este menarha - apariţia primei
menstruaţii, care are loc Ia un an după intensificarea creşterii staturale. Aproximativ
la 11 ani apare pilozitatea, mai întâi cea pubiană, iar apoi cea axilară. La băieţi pu
bertatea întârzie cu un an, doi comparativ cu fetele. Pubertatea începe cu creşterea
mai intensă a staturii, dezvoltarea pilozităţilor (inclusiv a feţei), mărirea laringelui
şi schimbarea vocii şi creşterea accentuată a organelor genitale.
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Subperioada şcolarului mijlociu, care coincide cu pubertatea, se caracterizea
ză, din punctul de vedere al dezvoltării psihice, prin evoluţia rapidă a proceselor
cognitive. Astfel, percepţia, care la micul şcolar avea un caracter global şi sintetic,
devine analitică, îndreptată spre aprofundarea cunoştinţelor referitoare la obiecte şi
fenomene.
Sub aspect afectiv pubertatea se deosebeşte prin trecerea uşoară şi bruscă de la
reacţii relativ calme la reacţii şi stări cu caracter excitant. Pubertatea poate declanşa
o serie de tulburări comportamentale care se manifestă prin nesiguranţă, timiditate
sau agresivitate şi atitudine protestatară. Tulburările de ordin nervos ce se observă
sunt cauzate de intensificarea funcţiei tiroidei şi glandelor sexuale. în perioada pu
bertăţii se conturează trăsăturile de caracter şi chiar însăşi personalitatea adultului
de mâine. O caracteristică a personalităţii la această vârstă este creşterea conştiinţei
de sine şi a spiritului de independenţă.
în subperioada şcolarului mare care urmează imediat după pubertate are loc
adolescenţa în timpul căreia se intensifică maturaţia sub toate aspectele (gândirea
capătă mai mult un caracter abstract, se întăreşte voinţa care denotă efort voit pen
tru atingerea unui scop stabilit, se cristalizează atitudinea faţă de muncă în confor
mitate cu cerinţele societăţii etc.).
Adolescenţa prin intensa dezvoltare intelectuală multilaterală favorizează de
săvârşirea de mai târziu a personalităţii omului.
3.3.6.
PRELUCRAREA
STATISTICĂ A DATELOR DEZVOLTĂRII FIZICE
Datele dezvoltării fizice pot fi folosite atât pentru aprecierea nivelului mediu al
dezvoltării colectivităţilor de copii dintr-un oraş sau şcoală, cât şi pentru aprecierea
dezvoltării individuale.
Aprecierea dezvoltării fizice individuale nu se poate realiza dacă nu dispunem
de indicii medii colectivi (standarde), care reprezintă în sine criterii tipice pentru
grupele respective, omogene din punctul de vedere al sexului, vârstei, naţionalită
ţii, locului de trai, care s-au aflat în condiţii social-economice, climato-geografice
similare. Indicii medii se elaborează, ca regulă, o dată în 3 ani. Astfel, pentru a inter
preta datele de dezvoltare fizică este nevoie de prelucrarea lor statistică, care pre
vede calcularea valorilor tipice sau medii, ce exprimă tendinţa generală, şi indicii
de dispersie, care arată variabilitatea sau gradul de deviere a cazurilor individuale
de cele tipice, centrale.
Mai jos vom demonstra utilizarea coeficientului regresiei R^/y sau Ry/X. care
se mai înseamnă şi b^/y sau by/x. Coeficientul regresiei arată cu cât valoarea carac
teristicii у (să presupunem greutatea) se va schimba în conformitate cu schimbarea
altei valori x (înălţimea) cu o unitate (1 cm), ambele fiind în raport de corelaţie.
Spre exemplu, dacă înălţimea medie a băieţilor de 2 ani din localităţile urbane e 85,
90 cm, greutatea de 12,94 kg şi Ry/X- 0,22 kg, mărirea înălţimii cu 1 cm condiţio
nează o sporire a greutăţii corporale cu 0,22 kg, adică ea va fi de 13,1 kg. Un copil
mai scund cu 1 cm va avea o greutate cu 0,22 kg mai mică, de 12,72 kg.
Deviaţia medie a coeficientului regresiei sau sigma regresiei. care se înseamnă
cx, se determină prin formula următoare: ox = oy -J] - у , în care oy este devi
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aţia medie pătratică a greutăţii, iar coeficientul de corelaţie între înălţime şi greu
ta te ^ ,).
Pentru a uşura calculele, valoarea parametrilor statistici ov R şi o este dată în
tabele speciale pentru fiecare subperioadă (subgrupă) de vârstă, lată de ce noi ne
vom limita la explicarea modului de utilizare a acestor parametri.
Sâ construim mai întâi scara regrcsiei pentru fetele în vârstă de 3 ani din loca
lităţile urbane. Pentru aceasta vom folosi parametrii statistici din îndreptarul dez
voltării fizice a copiilor şi adolescenţilor din Republica Moldova. înălţimea medie
la această vârstă este 94.2 cm. înălţimii de 94 cm. care e cea mai apropiată de cea
medie, îi corespunde greutatea 14,7 kg.
Coeficientul regresiei R calculat anticipat este 0,30, deci mărirea (micşo
rarea) înălţimii cu câte 1 cm are drept urmare mărirea (micşorarea) greutăţii cu
0.30 kg. Dacă înălţimii de 94 cm îi corespunde greutatea 14,7 kg, atunci pentru
înălţimea 95 cm greutatea va fi (14.7 + 0,30) egală cu 15 kg, pentru 96 cm (15.0 +
0,30) = 15.3 kg. Dacă înălţimea scade cu 1 cm, şi greutatea va scădea cu 0.30 kg.
Să presupunem că o fetiţă de 3 ani are înălţimea de 96 cm (mai mare decât
media) şi greutatea 14,1 kg. Să se afle greutatea conform înălţimii, dacă ea este mai
mică cu 1,2 kg decât valoarea medie corespunzătoare înălţimii de 96 cm, adică 15,3
kg. Pentru aceasta e necesar de a împărţi diferenţa de greutate la sigma regresiei ( g
=1,49) şi dacă rezultatul nu va depăşi (plus sau minus) valoarea unei sigme, înseam
nă că avem greutatea medie. în cazul dat -1,2/1.49 = 0,8. deci greutatea este medie.
Pentru aprecierea justă a dezvoltării fizice a copilului o deosebită importanţă
are determinarea corectă a vârstei la ziua cercetării. De exemplu, în vârsta de 1 lună
trebuie să fie încadraţi copiii de la 16 zile până la 1 lună şi 15 zile, în vârsta de 2 luni
- de la 1 lună şi 16 zile până la 2 luni şi 15 zile etc. în grupa celor de 4 ani - de la 3
ani 9 luni şi 29 de zile etc. începând cu 7 ani vârsta este calculată cu intervalul de 1
an: în grupa celor de 7 ani sunt incluşi copiii de la 6 ani şi 6 luni până la vârsta de 7
ani 5 luni şi 29 de zile, în vârsta de 8 ani - cei care au împlinit 7 ani şi 6 luni până
la vârsta de 8 ani 5 luni şi 29 de zile.
Pentru estimarea complexă a dezvoltării fizice individuale e necesar de a dispu
ne de aşa date antropometrice ca înălţimea, greutatea şi perimetrul toracic, care se
vor compara cu datele tabelului ţinându-se cont de vârstă, sex, mediu (urban, rural).
Pentru a stabili clasa de dezvoltare în funcţie de media înălţimii şi deviaţia
ei sigmatică, vom examina un caz concret. Să presupunem că e vorba de fetiţe în
vârstă de 4 ani, care locuiesc la oraş (tabelul 51).
Tabelul 51
SCARA REGRESIEI PENTRU FETELE DE 4 ANI DIN LOCALITĂŢILE URBANE
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înălţimea, cm

Greutatea, kg

înălţimea, cm

Greutatea, kg

85
86
87

12

15,0
15,3

12.6

95
96
97

88

12,9

98

15,9

89

13,2

99

16,2

90

13,5

100

16,5

12,3

15,6

91

13,8

101

16.8

92

14.1

102

17.1

93

14.4

103

17,4

94

14.7

104

17,7
14.4
5 = 1.49
0.3

M ( X ) = 94.2
6 =4.10
R-

In tabelul de dezvoltare psihomotorie la vârsta de 4 ani fetele din localităţi
urbane au înălţimea medie 101.02 cm. iar deviaţia medie pătratică o este 4.10. în
funcţie de devierea siginatică dezvoltarea fizică a acestor fete poate fi caracterizată
în felul următor (tabelul 52).
Tabelul 52

Model pentru stabilirea claselor de dezvoltare fizică în funcţie
de media aritmetică şi deviaţia sigmatieă a înălţimii când x ± o = 101,02 ± 4,10
Nr.

C a r a c te r is tic a c la s e lo r

L im ite le s ig m a tic e
a le c la s e lo r

1

Foarte mică

( X - 3o)

2

Mică

(

3

Submijlocie

(X

4

Mijlocie sau tipică

(X -

5

Supramijlocie

6
7

L im ite le n u m e r ic e a le c la se lo r
d u p ă în ă lţim e , cm

88.72

X - 2<j) - ( X - 3 a )

92.81 - 88.72

- o) - ( X - 2a)

96.91 - 92,83

a ) - ( X + a)

96,92-105.12

(X

-r a) - ( X + 2a )

105,13-109.22

Mare

(X

+ 2 c ) - ( X + 3c)

109.23- 113,32

Foarte mare

> ( î + 3a)

> 113,32

Normativele pentru estimarea dezvoltării fizice a fetelor de 4 ani din localităţi
le urbane ale Republicii Moldova le prezentăm în tabelul 53.
Ţinând seama de valorile indicate în tabel, o fetiţă cu înălţimea de 108 cm se va
încadra în clasa supramijlocie, iar alta cu înălţimea de 92 cm în clasa mică.
Pentru aprecierea dezvoltării fizice a copiilor şi elaborarea măsurilor de sanare
trebuie luate în considerare nu numai dimensiunile corpului, ci şi datele somatoscopice şi fiziometrice: gradul de dezvoltare a muşchilor, capacitatea vitală a plămâ
nilor, abundenţa ţesutului adipos subcutanat etc. lată de ce înălţimea corpului trebu
ie confruntată cu greutatea, perimetrul toracic, gradul de dezvoltare a musculaturii
şi a ţesutului adipos subcutanat; după vârsta de 5 ani se ia în calcul, de asemenea,
forţa musculară a mâinilor şi capacitatea vitală a plămânilor.
La estimarea nivelului de dezvoltare fizică a copiilor se poate folosi schema
propusă de T.Crivorucico şi L.Antonova. Conform acestei scheme nivelul de dez
voltare fizică a fost divizat în cinci grupe: dezvoltarea armonioasă, satisfăcătoare,
nesatisfacătoare, submijlocie, proastă (tabelul 54). Notă: „M ” - media; o -d e v ia ţia
medie pătratică; CVP - capacitatea vitală a plămânilor.
1 59

Tabelul 53
N orm ativele pentru estim area dezvoltării fizice
a fetelor de 4 ani din localităţile urbane
L im itele
d eviaţiilor sigm atice

în ă lţim ea , cm

G reutatea, kg

P erim etrul toracic,
cm

Foarte mică (.x - 3 a )

Mai puţin de
88,72

Mai puţin de
10,50

Mai puţin de
46,54

91
92
93

13,1
13,4
13,7

50,9
51,2
51,5

94
95
96
97
98

14,1
14,4
17,7
15,1
15,4

51,7
52,0
52,3
52,5
52,8

99
100
101
102
103
104
105

15,7
16,0
16,4
16,7
17,0
17,4
17,7

53,1
53,3
53,6
53,9
54,2
54,4
54,7

106
107
108
109

18,0
18,4
18,7
19,0

55,0
55,0
55,5
55.8

110
111

19.3
19,7

56.0
56,3

Peste 113,32

Peste 22,26

Peste 60.70

101,02

16,38

53,62

I

4,10

1,96

2,36

R

-

0,33

0,27

°R

-

1,41

2,10

M ică
de la (x - 2a)
până la (x - 3 a )
Subm ijlocie
de la

- a)

(Ă

până la ( JC

2a)

-

M ijlocie sau tipică
de la

- a)

(.V

până la (.V

+

a)

Supram ijlocie
Q v la ^ Л

1 GJ

până la

( jr

+ 2a)

M are
de la (3c + 2a)
până la ( X + 3a)
Foarte mare
> (X

+

M(î)

3a)

Orice copil aparţine uneia din aceste 5 grupe. Dezvoltarea fizică nesatisfacătoare şi proastă se poate reflecta negativ asupra greutăţii şi perimetrului toracic
(semnul - ) sau printr-o depăşire (semnul +) a valorilor corespunzătoare înălţimii
respective.
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Tabelul 54
Schem a estim ării dezvoltării fizice in dividu ale şi de grupă a copiilor şi
ad olescen ţilor (conform scării regresiei)
Dezvoltarea
fizică

înălţimea (cm )

Perimetrul toracic
(cm ) şi greutatea
(kg)

Forţa musculară a
mâinilor (kg)
şi CVP* (cm 3)

de la (M + lo ) p
(M +oR) şi >
datorită dezvoltării
musculaturii

de

Armonioasă

înaltă
de la (M +2 o)
şi mai mult
Supramijlocie,
m ijlocie şi subm ijlocie de la (M -2 a )
până la (M +2 g )

Satisfăcătoare

Supramijlocie,
m ijlocie şi subm ijlocie de la (M -2 0 )
până la (M +2a)

de la ( M + g r ) până
la (M + 2o,) datorită
depozitării ţesutului
adipos

de la (M + lo R)
până la (M +2 gr)

Nesatisfăcătoare

înaltă, supramijlocie,
subm ijlocie - de la
(M -2 c )
până la (M +2o) şi >

de la ( M - l , l a R)
până la (M -2 or)

de la (M -1 gr)
până la (M -2 gr)

Submijlocie

înaltă, supramijlocie,
joasă - de la (M -2 o ) şi
< până la (M +2o) şi >

de la (M +2,1 o r)
până la (M + 3oR)
datorită ţesutului
adipos

Joasă (M -3 o ) şi <
înaltă, supramijlocie,
m ijlocie, submijlocie,
joasă - de la (M -2 o )
şi < până la (M +2o) şi >
Proastă

greutatea şi
perimetrul toracic
corespund înălţimii
(M - c R) până la
2o^ perimetrul to
racic şi greutatea
sunt exagerat de
mari (M +3oR) şi >
datorită depozitării
abundente
a ţesutului adipos

la

( M + l,lo R)

Şi >

de la (M -2 ,1 o r)
până la (M -3 o R)
Şi <

3.3.7. ACCELERAŢIA DEZVOLTĂRII FIZICE

în antropologie şi medicină termenul acceleraţie (acceleraţie - accelerare)
denumeşte fenomenul accelerării creşterii şi dezvoltării copiilor şi adolescenţilor.
Termenul a fost propus în 1935 de către E. Koch, care prin noţiunea de acce
leraţie înţelegea începutul unor manifestări ale dezvoltării şi accelerării ritmului de
creştere a copiilor şi adolescenţilor. C. Bennholdt-Thomsen (1942) la aceste caracte
ristici a mai adăugat mărirea dimensiunilor corpului celor maturi. Accelerarea rit
mului de dezvoltare individuală, în comparaţie cu generaţiile antecedente, este parte
161

componentă a unei tendinţe generale de schimbare a biologiei omului contemporan
denumită în literatura de specialitate ..secular trend" (trendul secular).
Acceleraţia se manifestă chiar în faza dezvoltării intrauterine. In ultimii 30-40
de ani lungimea corpului nou-născuţilor s-a mărit cu 0.5-1 cm, iar greutatea cu 50100 g. Sporirea înălţimii se observă şi la copiii sugari. Accelerarea creşterii înălţi
mii corpului este însoţită de maturarea sexuală mai precoce. Astfel, dacă la mijlocul
secolului al XIX-lea la fetele de pe continentul european menstruaţia apărea la
vârsta de 16-17 ani, în anii "60 ai secolului al XX-lea acest fenomen se înregistra
la vârsta de 13-14 ani.
Există o serie de ipoteze referitoare la cauza acceleraţiei. In mod convenţional
ele pot fi divizate în 3 grupuri.
în primul dintre acestea este inclusă ipoteza fizico-chimică. Koch socotea că
copiii contemporani sunt expuşi acţiunii mai intensive a radiaţiei solare care. după
opinia lui, este un stimulator activ al creşterii. R. Treiber era de părerea că acţiunea
stimulatoare a creşterii şi dezvoltării copiilor o exercită undele electromagnetice,
iar B. de Rudder acelaşi efect îl atribuia intensificării radiaţiei.
Al doilea grup de ipoteze explică accelerarea prin schimbarea condiţiilor de
viaţă. W. Lenz şi alţi savanţi văd cauza principală în alimentaţia copiilor, folosirea
sporită a lipidelor şi proteinelor de provenienţă animală şi în apariţia concentratelor
alimentare cu valoare calorică ridicată (mai ales pentru sugari). Unii cercetători
explică acelaşi fenomen prin efectul vitaminelor (mai ales al vitaminei B,).
Cel de-al treilea grup de ipoteze întruneşte opiniile conform cărora acceleraţia
este o consecinţă a heterozisului ce se observă în ultimul secol în legătură cu dez
voltarea transportului, urbanizării, migraţiei şi a altor fenomene sociale care duc la
năruirea graniţelor de castă şi religioase şi contribuie la contopirea diverselor pături
ale populaţiei şi la mărirea numărului de căsătorii mixte.
Acest fenomen social este specific Republicii Moldova. Conform recensămân
tului din 1959 frecvenţa căsătoriilor mixte era de 269 la 1 000 de căsătorii, iar după
10 ani, la recensământul din 1970 s-a înregistrat o frecvenţă de 443 de căsătorii
mixte la 1 000 de căsătorii. T. Crivorucico a stabilit că înălţimea şi greutatea cor
pului copiilor de 1-3 ani, proveniţi din familii mixte, era mai mare decât la cei din
familii mononaţionale. Există diferenţe şi în ritmul de creştere.
La baza fenomenului stau nu numai factorii endogeni, ci şi cei exogeni. Nici
una din teoriile actuale nu poate fi acceptată ca exhaustivă, deoarece ele toate au
un caracter unilateral şi nu dau o explicaţie complexă şi amplă a fenomenului de
accelerare a dezvoltării fizice.
3.3.8.
DEZVOLTAREA FIZICĂ
A COPIILOR ŞI ADOLESCENŢILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Primele cercetări ale dezvoltării fizice a copiilor şi adolescenţilor în republică
au fost efectuate în anii 1958-1963. Pe baza lor au fost elaborate primele normative
ale dezvoltării fizice a copiilor şi adolescenţilor din mediul urban şi rural. De aceste
normative s-a ţinut cont în practica instituţiilor de sanare şi educaţie a copiilor.
Peste un timp indicii în cauză nu mai reflectau noile realităţi, ceea ce a condiţi
onat noi cercetări, care au fost realizate de către colaboratorii laboratorului de igienă
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a copiilor şi adolescenţilor, Institutul de Igienă şi Epidemiologie, printre care se nu
mărau T. Crivorucico, T. Voina, V. Calin, L. Apostol, N. Bâstrova, L. Antonova ş.a.
Analiza rezultatelor dezvoltării fizice obţinute în 1970 a permis evidenţierea
unor schimbări esenţiale în dezvoltarea fizică a copiilor şi adolescenţilor, atât în
mediul rural cât şi în cel urban. în decursul celor 10 ani ce s-au scurs de la prima
cercetare. S-a constatat că în mediul urban a avut loc o mărire a staturii şi greutăţii
corpului, în timp ce perimetrul toracic a suferit schimbări neesenţiale, în acelaşi
timp în mediul rural s-au înregistrat schimbări doar ale greutăţii şi perimetrului
toracic, schimbările staturii rămânând neesenţiale. La elevii claselor mari deviaţiile
au fost mai pronunţate decât la clasele mici ori la vârsta preşcolară.
în toate perioadele de creştere şi dezvoltare indicii la băieţi erau mai mari decât
la fetele de vârsta respectivă.
în intervalul de timp amintit lungimea corpului la nou-născuţii de sex masculin
a crescut cu 0,8 cm. Greutatea corpului la băieţii nou-născuţi a crescut cu 289 g, iar
la fete - cu 190 g. Perimetrul craniului la ambele sexe s-a mărit cu 1,1 cm.
Schimbări mai pronunţate în dezvoltarea fizică au fost observate la copiii din
mediul urban. Statura lor a crescut cu 1,16-5.54 cm la băieţi şi cu 1,94-3.96 cm la
fetiţe; greutatea corpului a sporit cu 1,52-5,66 kg la băieţi şi cu 1.64-4,06 kg la fete.
Ritmul de dezvoltare era mai mare în perioadele pubertară şi prepubertară,
care au survenit la o vârstă mai timpurie.
Cât priveşte caracteristicile funcţionale ale dezvoltării fizice nu s-au observat
schimbări. Era prezentă doar o creştere a capacităţii vitale a plămânilor şi a indici
lor dinamometrici la fete în mediul rural.
Deosebiri statistice autentice în ceea ce priveşte indicii fiziometrici în localită
ţile urbane şi rurale, în toate grupele de vârstă şi sex, n-au fost înregistrate.
Tensiunea arterială la băieţii sub 13 ani era mai mare decât la fete. în perioada
13-15 ani ea se egalează, iar după vârsta de 16 ani acest parametru e din nou mai
mare la băieţi. Mărimea presiunii arteriale s-a înregistrat doar în perioada creşterii
mai intense şi a dezvoltării sexuale, ceea ce este un fenomen normal la majoritatea
indivizilor sănătoşi, indiferent de sex sau de locul de trai.
Indicii antrenării fizice conform tuturor testelor au fost mai buni la elevii lo
calităţilor urbane. Totodată, destul de numeroasă (20-28%) a fost grupa elevilor cu
indici mici ori prea mici, ceea ce denotă că educaţia fizică a copiilor în şcoli era
nesatisfăcătoare.

P A R T E A II

MANAGEMENTUL
ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂTII
9

CAPI TOLUL 1
MANAGEMENTUL ÎN SISTEMUL DE SĂNĂTATE

1.1. INTRODUCERE ÎN MANAGEMENT.
NOŢIUNI GENERALE
De ce trebuie studiat managementul? Răspuns la întrebare poate senă urmă
toarea motivaţie: fiecare persoană are şansa potenţială de a fi promovat într-un post
de conducere. în momentul avansării, sentimentul de mândrie este cel mai puternic,
dar, totodată, apare şi teama de a nu face faţă lucrurilor. Odată ajuns într-un post de
conducere, activităţile de rutină te preocupă tot mai intens. Timpul se reduce, apare
„criza de timp” şi managerul nu poate să reflecteze asupra activităţii sale. Totul se
transformă într-un haos şi stres, iar consecinţele negative apar tot mai evident. în
această situaţie studiul managementului vă poate ajuta să deveniţi eficace.
A fi eficace, pentru un manager, ca şi pentru orice altă persoană, înseamnă
a înţelege şi a îndeplini sarcinile, pe care le presupune munca sa. Cei care vor
să-şi îmbunătăţească activitatea trebuie să-şi revizuiască atât eficacitatea, cât şi
eficienţa.
- Eficacitate - înseamnă să faci exact ceea ce trebuie să faci.
- Eficienţă - înseamnă să foloseşti cât mai economic resursele.
- Eficacitatea este mai importantă decât eficienţa, deoarece este necesar să
îndeplineşti mai întâi ceea ce trebuie făcut. Numai atunci contează dacă munca este
făcută eficient, adică în modul cel mai potrivit.
- Studiul managementului poate ajuta la o mai bună gestionare a celor 4
tipuri de resurse de care dispuneţi:
• resurse umane;
• resurse materiale;
• resurse financiare;
• timp.
în literatura contemporană sunt folosiţi trei termeni diferiţi pentru a marca
funcţiile, pe care le exercită un conducător de instituţie medicală: primul este
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termenul „organizator al ocrotirii sănătăţii”, care îi cuprinde atât pe conducătorii
instituţiilor orăşeneşti, cât şi pe cei ai celor municipale şi republicane, toţi constituind
una şi aceeaşi categorie de medici, având ca funcţie principală organizarea activităţii
cadrelor medicale. Al doilea, este termenul „ m e d i c - ş e f care îndeplineşte funcţia
de conducător al instituţiei, desemnând de fapt una din subdiviziunile conţinutului
noţiunii de „organizator al ocrotirii sănătăţii”. în sfârşit, în ultimii ani este folosit
termenul de „manager termen împrumutat din domeniul businessului.
Literatura mondială şi, în primul rând, cea americană propune o multitudine de
accepţii ale termenilor „management” şi „manager”.
Dicţionarul standard (Oxford) al limbii engleze menţionează, că managementul
este modul şi maniera de comportare cu oamenii, abilitatea şi arta dirijării; în mod
corespunzător, managerul este persoana care realizează aceste funcţii.
Verner Siegert şi Lucia Lang, vorbind despre management, atestă că este vorba
despre o astfel de conducere a oamenilor şi de folosire a mijloacelor, care permit
rezolvarea problemelor trasate pe o cale umană, raţională, economică. A.V. Popov
subliniază că. în literatura de specialitate americană, managementul, de cele mai
multe ori, este definit drept „un proces cu ajutorul căruia un grup de persoane
colaborează între ele, orientând propria lor activitate spre nişte scopuri comune”.
Managementul ca sistem.
Managementul este o artă, care necesită calităţi înnăscute din partea
managerului, dar şi o ştiinţă, care poate fi dobândită prin instruire şi educaţie.
Unii teoreticieni susţin că managementul este 70% bun simţ şi 30% cu
noştinţe, alţii sunt de altă părere. De aici şi existenţa mai multor definiţii ale
managementului.
La origine, cuvântul provine din latină, „manus" desemnând strunirea cailor,
care trag la un car sau o căruţă cu ajutorul hăţurilor. Imaginea este plastică, dar o
putem folosi în studiul celorlalte definiţii.
Sensurile verbului englez to manage sunt destul de surprinzătoare, dar o
mare parte dintre ele pot contribui la o mai bună înţelegere a conceptului mana
gementului:
1. a ţine un cal în frâu;
2. a administra;
3. a trata cu indulgenţă;
4. a fi atât de neîndemânatic şi ghinionist încât...;
5. a duce ceva la bun sfârşit etc.
Câteva definiţii ale managementului date în diferite lucrări:
1. Managementul este procesul compus din funcţii şi activităţi sociale şi
tehnice legate între ele, care apare într-un cadru organizaţional oficial, în scopul
atingerii unor obiective dinainte determinate, prin utilizarea resurselor umane ...sau
de alt fel (Koontz, Harold).
2. Asumarea răspunderii pentru deciderea, planificarea» şi reglementarea ac
tivităţii unor oameni, care lucrează pentru un scop comun,, astfel încât rezultatul
corect să fie eficient şi economic (Brech).
3. Lucrul cu indivizi sau grupuri umane pentru îndeplinirea unor obiective
organizaţionale (Hersey şi Blanchard).
4. O serie de activităţi integrate şi interdependente, care determină o anumită
combinaţie de mijloace (financiare, umane, materiale), astfel încât să se poată
genera o producţie de bunuri sau de servicii utile economic şi social (Aktouf).
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5.
A prevedea şi a planifica, a organiza, a conduce, a coordona şi a controla
(H. Fayol).
în pofida diversităţii elementelor, pe care pun accentul aceste definiţii, există
câteva elemente-cheie comune tuturor:
- nevoia de scopuri şi obiective pentru obţinerea de rezultate orientate;
- importanţa coordonării eforturilor individuale în cadrul procesului;
- faptul, că munca directă este în mare parte sau chiar în întregime efectuată
de alţii, şi nu de manager.
O definiţie de lucru simplă şi utilă ar fi:
„Managementul este procesul, prin care realizezi o treabă prin intermediul
altora corect, la timp şi în limitele bugetului" (David Gustafson).
Nu este o definiţie perfectă, dar reprezintă un punct de plecare. Se sugerează,
deci, că nu managerul este cel care trage căruţa, el doar ţine hăţurile şi biciul,
ghidând, motivând şi controlând echipa, care lucrează. Desigur, analogia poate fi
dezvoltată mai departe, dar managerii care-şi privesc oamenii doar ca pe cai, care
trag o căruţă nu vor obţine niciodată rezultate prea bune.
Această imagine ne poate ajuta în sublinierea diferenţelor majore dintre munca
managerială şi alte feluri de muncă. Nonmanagerii (lucrătorii) îndeplinesc şi ei
nişte sarcini (indiferent la ce nivel, necalificat sau înalt calificat) care li se dau, dar
supravegheaţi. Managerii îi determină pe ceilalţi să îndeplinească nişte sarcini:

lucrător -------------► sarcină
manager -------------► alţi oameni --------------► sarcini
Funcţiile managementului.
Funcţiile managementului sunt acele funcţii, pe care le îndeplinesc managerii
pentru a atinge obiectivele organizaţiei lor, prin utilizarea resurselor umane sau
de alt fel. Henri Fayol clasifică funcţiile manageriale în următoarele categorii:
planificare, organizare, conducere, coordonare şi control.
Planificarea presupune „evaluarea viitorului şi iniţierea măsurilor necesare".
Ca să funcţioneze adecvat, o organizaţie are nevoie de un plan, care să îndeplinească
următoarele caracteristici: unitate, continuitate, flexibilitate şi precizie. Altfel spus,
pentru a rezolva problemele legate de planificare, echipa managerială trebuie să
asigure respectarea următoarelor principii:
■ Unitate - îmbinarea corespunzătoare a obiectivelor specifice fiecărui
departament din organizaţie.
■ Continuitate - să combine planificarea pe termen scurt cu cea pe termen
lung.
• Flexibilitate - să fie capabil să adapteze planul la modificările apărute.
■ Precizie - să încerce să prognozeze corect direcţiile de acţiune.
Esenţa planificării constă în utilizarea optimă a resurselor.
Organizarea înseamnă „crearea structurii manageriale şi umane a organizaţiei”,
adică stabilirea relaţiilor de autoritate şi responsabilitate. Scopul organizării este
de a forma o structură adecvată pentru organizaţie, astfel încât aceasta să-şi poată
atinge obiectivele propuse prin planificare. Corespunzător acestei structuri, trebuie
să existe o unitate de comandă şi acţiune, cu definirea clară a responsabilităţilor şi a
modalităţilor cât mai adecvate de luare a deciziilor, toate acestea având la bază un
sistem eficient de selectare şi pregătire a managerilor.
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Funcţia de personal (resurse umane) - această funcţie include activităţile
legate de managementul resurselor umane sau per onalul administrativ. Conducerea
include recrutarea şi selectarea personalului, descrierea postului, plasarea angajaţilor
în locuri de muncă adecvate, formarea pentru însuşirea deprinderilor individuale
necesare pentru ca aceştia să-şi poată îndeplini bine sarcinile, consultarea în ceea
ce priveşte performanţa, cariera şi determinanţii plăţii şi recompenselor.
Conducerea (leadership) presupune să dai subordonaţilor un ghid pentru
ceea ce trebuie şi ceea ce nu trebuie să facă. Ea se referă la relaţiile existente între
manager şi subordonaţi şi include crearea unui mediu adecvat pentru motivaţie,
comunicare şi leadership, astfel încât membrii organizaţiei să înţeleagă ce se
aşteaptă de la munca lor.
Controlul este funcţia managementului centralizată pe monitorizarea şi
evaluarea performanţei. Scopul acesteia este îmbunătăţirea calităţii continue. Ea este
funcţia fundamentală a managementului şi include activităţile manageriale ţintite
pe producerea rezultatelor şi creşterea performanţei. Controlul implică stabilirea de
standarde şi compararea rezultatelor obţinute cu aceste standarde. Taylor menţiona
patru părţi ale procesului de control, subliniind că este vorba despre un proces
continuu:
- stabilirea de standarde pentru timp, calitate şi cantitate;
- măsurarea rezultatelor;
- compararea rezultatelor cu standardele;
- adoptarea modificărilor necesare.
Rolurile manageriale.
Un manager are autoritate şi un anumit statut, are responsabilităţi - nu numai în
cadrul organizaţiei, ci şi în afara acesteia. Aceste activităţi sau comportamente pot
fi descrise ca roluri, pe care le îndeplineşte un manager. Mintzberg a stabilit zece
roluri manageriale, care sunt grupate în trei domenii: interpersonal, informaţional
şi decizional.
A. Rolurile interpersonale. Relaţiile pe care managerul le întreţine cu
ceilalţi:
1. Rol de reprezentare - este datorat autorităţii formale şi poziţiei simbolice.
Acest rol consumă o mare parte din timpul managerului.
2. Rol de lider - managerul trebuie să creeze un mediu de muncă încât să
încurajeze subordonaţii să obţină performanţa maximă. Pentru aceasta,
nevoile organizaţiei trebuie să se îmbine cu nevoile indivizilor din
organizaţie.
3. Rol de legătură - se referă la relaţiile pe orizontală. Managerul trebuie săşi menţină o întreagă reţea de relaţii şi contacte în exteriorul organizaţiei.

B. Rolurile informaţionale.
Managerul este adesea sursă de informaţii pentru organizaţia sa, informaţii
care pot proveni din interiorul organizaţiei sau din afara acesteia. O mare parte din
putere este inclusă în acest grup de roluri manageriale, deoarece managerul poate
să aleagă între a transmite informaţiile aşa cum le-a primit, le poate schimba cu un
anumit scop sau poate să reţină o parte din informaţie.
4. Rol de monitor - managerul adună informaţii legate de munca celorlalţi
din diferite surse, atât formale, cât şi informale. Din aceste informaţii,
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managerul trebuie să le selecteze pe acelea, care sunt relevante şi utile.
Informaţiile pot fi folosite în scop formal - pentru rapoarte, întâlniri,
conferinţe, presă, dar şi pentru conversaţii informale.
5. Rol de difuzor - managerul alege informaţiile, care trebuie ştiute de alţii.
Uneori informaţia este diseminată subordonaţilor, care în mod obişnuit nu
pot avea acces la ea.
6. Rol de purtător de cuvânt - deseori managerul trebuie să dea informaţii
privind organizaţia unor persoane din exteriorul acesteia.

B. Rolurile decizionale.
Atunci când managerii iau decizii, ei desfăşoară cel mai important aspect al
muncii lor. în procesul de luare a deciziilor, managerul foloseşte toate informaţiile
pe care le deţine, ca urmare a rolurilor descrise anterior, pentru a iniţia activităţi,
care să ducă la realizarea obiectivelor, pe care şi le-a stabilit organizaţia.
7. Antreprenor - managerul ia uneori decizii privind schimbări în mersul
organizaţiei. El trebuie să iniţieze schimbările şi are un rol activ în a
decide ceea ce trebuie făcut. Principial, managerul acţionează din proprie
iniţiativă.
8. Factor de soluţionare a perturbărilor - uneori, managerul trebuie să
ia decizii, care decurg din evenimente neprevizibile, care nu sunt sub
controlul lui. Abilitatea de a reacţiona prompt la evenimente este o trăsătură
managerială importantă. Managerul are nevoie să înţeleagă problemele şi să
aplice metode de soluţionare a conflictelor.
9. Factor de alocare a resurselor - acest rol apare ca extrem de important în
majoritatea analizelor organizaţionale. Prin deciziile legate de alocarea
resurselor, managerul planifică timpul, programează munca şi autorizează
acţiunile. Rareori resursele sunt adecvate cererii, iar managerul trebuie
să ia decizii bazate pe informaţii incomplete. Trebuie evitate deciziile
arbitrare - managerul trebuie să încerce să aloce resursele în funcţie de
nevoi, echitate, performanţă şi să evite alocarea acestora ca urmare a
traficului de influenţă, a relaţiilor de prietenie sau din motive coercitive.
10. Negociator - reprezintă „o explorare a resurselor în timp util” . Un manager
trebuie să negocieze cu alţii şi, în cadrul procesului, să ia decizii legate de
repartizarea resurselor organizaţiei.
Aceste zece roluri, de fapt, dau cea mai adecvată descriere a activităţii
manageriale. în aceste zece roluri informaţia este crucială, managerul fiind cel care
stabileşte priorităţile informaţionale. Cu ajutorul rolurilor interpersonale, managerul
primeşte informaţii şi prin rolurile decizionale le utilizează.
Pentru a putea aplica cu succes aceste roluri, un manager are nevoie de
aptitudini tehnice, umane şi conceptuale. Aptitudinile tehnice se referă la nivelul
de competenţă într-o activitate specifică, legat adeseori de lucruri, nu de oameni.
Aptitudinile tehnice includ, de obicei, procese specializate şi metodologii sau
proceduri şi tehnici necesare muncii într-un domeniu specific.
Abilitatea managerilor de a lucra eficient cu alţii - ca indivizi şi ca grup - este
o reflectare a aptitudinilor lor umane. Un manager cu aptitudini umane eficiente va
fi conştient de atitudinea, percepţia şi sentimentele altora şi le va lua în considerare
în procesul managerial. Managementul este un proces continuu de înţelegere a
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comportamentului şi atitudinilor celorlalţi şi de comportare într-o manieră, care să
ducă la încredere şi credinţă.
Aptitudinile conceptuale sunt reprezentate de abilitatea de a înţelege relaţiile
din situaţiile complexe, de a vedea conexiuni în haos şi de a avea o viziune de
viitor. Managerul trebuie să poată să vadă organizaţia şi operaţiunile ca un întreg.
Diversele procese, intrări şi ieşiri, interacţiunea dintre componentele organizaţiei şi
interrelaţiile dintre organizaţie şi mediul exterior trebuie privite ca ceva unitar, ca
o entitate ce include tot.
Având ca bază aceste noţiuni teoretice referitoare la funcţiile, rolurile şi
aptitudinile necesare managerilor, aceştia îşi pot constitui propria concepţie, îşi
pot proiecta propriul stil managerial şi îşi pot dezvolta aptitudini manageriale
specifice.
1.2. SA R C IN ILE M A N A G EM EN TU LU I
O tratare mai corectă, în opinia noastră, a noţiunii de management propune
teoreticianul american P. Drucker. El afirmă că managementul contemporan este
un mod specific de activitate de conducere, care îşi propune să-i facă pe oameni
capabili de activitate comună, să atribuie eforturilor lor o eficacitate înaltă şi să
atenueze slăbiciunile lor specifice, deoarece capacitatea omului de a aduce un folos
societăţii depinde în măsură egală atât de eficacitatea dirijării instituţiei, cât şi de
eforturile şi randamentul oamenilor în parte.
Din această concepţie sunt deduse şi sarcinile managem entului:
❖ unirea oamenilor în jurul obiectivelor comune ale întreprinderii, altfel o
mulţime de oameni niciodată nu se va transforma într-un colectiv;
❖ dezvoltarea la fiecare colaborator al instituţiei a unor cerinţe proprii şi
satisfacerea lor în măsura posibilităţilor;
❖ desfăşurarea neîntreruptă a procesului de formare a oamenilor;
❖ deoarece abilităţile şi pregătirea profesională a oamenilor care lucrează în
colectiv sunt diferite şi colaboratorii execută activităţi diferite, munca lor trebuie să
se bazeze pe comunicarea între membrii colectivului şi totodată pe responsabilitatea
lor individuală;
❖ aprecierea rezultatelor activităţii instituţiei trebuie să se sprijine pe indici
diferiţi şi pe mijloace de evaluare variate.
Aceste sarcini sunt axate. în primul rând, pe munca cu oamenii, în care se vede
sectorul de bază al tehnologiei sociale a eficacităţii, din ce rezultă încă o concluzie:
managementul este conducerea activităţii instituţiei prin intermediul unei munci
minuţioase cu oamenii.
V. Zagaşvili menţionează două stiluri de conducere: formal, dur (administrativ
de comandă) şi neformal, permisiv (social-psihologic):
- stilul form al, dur (administrativ de comandă) - toate legăturile dintre
subunităţile ce se află la unul şi acelaşi nivel al structurii organizaţionale (în
învăţământ - între pedagogi, clase, grupe) se realizează prin intermediul centrului
(direcţiei), pe bază de acte normative şi instrucţiuni funcţionale rigide - „execută
ceea ce cere şeful”. Un asemenea sistem de diri jare se elaborează şi se înrădăcinează,
învingând împotrivirea colaboratorilor.
- stilul neformal, permisiv (social-psihologic) - caracteristic pentru
management, are următoarele trăsături:
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•

nu interzice colaboratorilor să acţioneze, sărind peste câteva trepte ale ier
arhiei administrative şi acordă un câmp larg de activitate pentru legăturile
orizontale (între persoanele ce stau la acelaşi nivel al structurii organizaţi
onale);
• de la colaboratori se aşteaptă ca ei singuri să-şi definească funcţiile, fară a
aştepta instrucţiuni; în faţă lor se trasează doar problema şi obiectivele şi
se cere rezultatul final;
• încurajează iniţiativa şi creativitatea;
• în sfârşit, colaboratorii participă la formularea şi trasarea a însăşi sarcinii
Ia îndeplinirea căreia va urma să muncească.
Din cele menţionate mai sus rezultă că managementul se bazează pe stilul ne
formal şi reprezintă o nouă filozofie a conducerii, care evidenţiază rolul dirijării şi
al personalităţii managerului în viaţa socială. Este vorba de o conducere orientată
spre obiective bine definite, cu planuri alcătuite în aşa fel încât subalternii păstrează
sentimentul propriei demnităţi şi au satisfacţie de la munca îndeplinită.
1.3. FUNCŢIILE MANAGERULUI
în cazul unei conduceri în stil neformal, pe avanscenă apare capacitatea de a
realiza schimbări radicale, păstrând disciplina şi ordinea, şi promovând mişcarea
continuă pe calea perfecţionării şi dezvoltării. în sfârşit, pivotul managementului
devine cunoaşterea responsabilităţii sociale, pe care o poartă managerul.
Studierea teoriei managementului devine o necesitate, deoarece realizarea co
rectă a funcţiilor managerului rezolvă problemele conducerii raţionale, iar evolu
ţia lui corespunde evoluţiei economiei de piaţă: este vorba de o mentalitate nouă,
schimbată, având la bază un sistem de valori şi proprietăţi noi, alte metode şi in
strumente de dirijare în comparaţie cu cele tradiţionale şi o nouă interpretare a
principiilor conducerii şi legăturilor interne.
Deci, o autoanaliză, o comparare a propriului stil şi a metodelor de conducere,
a relaţiilor cu subalternii în raport cu cerinţele managementului, ne va permite să
stabilim căile restructurării sistemului de dirijare în propria instituţie medicală. Să
reţinem un postulat. Există o singură cale spre funcţionarea eficientă a instituţiei:
o muncă individualizată cu fiecare medic, o muncă orientată spre scopuri bine de
finite, cu o reglare continuă a activităţii în raport cu datele ce pun în evidenţă mai
ales insuccesele.
Se mai cere o observaţie importantă: uneori postulatele managementului par
a fi adevăruri elementare şi bine cunoscute, deoarece ele nu sunt bazate direct pe
căutări inovative, ci afirmă în mod hotărât democratismul, umanismul şi creativi
tatea. Ca urmare, persoanele, care nu le înţeleg sensul adânc şi adevărat declară că
n-au aflat nimic nou şi totul le este bine cunoscut. Aceste persoane însă nu observă
că elementele ..obişnuite" din management sunt esenţiale şi a le neglija înseamnă a
nu deveni manager, a nu înţelege că în instituţia medicală este invariabilă doar sta
tornicia schimbărilor neîntrerupte, pe care le realizează colaboratorii şi a nu şti că
managerul trebuie să tindă permanent spre a conduce aceste schimbări neîntrerupte.
Din cele spuse începe să se contureze personalitatea organizatorul ui-manager.
Modelul clasic al acestuia posedă o serie de trăsături caracteristice oricărui medic,
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dar în el se includ şi o serie de elemente, care sunt specifice numai organizatorului-manager. Ansamblul lor caracterizează specialitatea de organizator al ocrotirii
sănătăţii şi o deosebeşte de alte specialităţi ale profesiei de medic.
Pentru enumerarea şi analizarea acestor trăsături specifice apare necesitatea de
a caracteriza, în primul rând, noţiunile de organizator al ocrotirii sănătăţii şi de ma
nager, care împreună luate, definesc funcţiile ce îi revin acestui specialist. Noţiunea
generică de organizator stabileşte, că funcţia principală a specialistului respectiv
este organizarea activităţii unor grupe de oameni în vederea atingerii scopurilor fi
xate pentru instituţia respectivă, în cazul nostru - instituţiile medicale. Organizarea
activităţii personalului medical în vederea asigurării procesului de tratament este
strâns legată de alte funcţii specifice ale organizatorilor, funcţii, care în ansamblul
lor asigură succesul în realizarea scopului fixat.
La baza acestui ansamblu de funcţii ale organizatorului se află funcţia lui prin
cipală - definirea obiectivelor propuse spre realizare ca rezultat al desfăşurării acti
vităţilor proiectate. în acest context menţionăm patru funcţii de bază ale organiza
torului ocrotirii sănătăţii:
1. araliza informaţiei referitoare la activitatea instituţiei medicale realizată
s jb conducerea organizatorului, pe baza căreia se poate realiza reglarea
activităţii sistemului;
2. planificarea procesului de organizare a activităţii oamenilor în instituţia re
spectivă;
3. controlul şi evaluarea nivelului de atingere a obiectivelor propuse spre rea
lizare;
4. coordonarea eforturilor diferitor grupuri de specialişti, angajate în activita
tea instituţiei.
Din acest ansamblu de funcţii rezultă destul de clar că ele reprezintă trăsă
turi specifice, particulare unei anumite specialităţi, dar care se pot manifesta şi în
procesul realizării altor specialităţi subsumate profesiei de medic. Fiind însă în
interconexiune în cadrul unui ansamblu organic de funcţii, care are la bază definirea
obiectivelor, ele reprezintă o particularitate specifică a specialităţii de organizator
al ocrotirii sănătăţii.
în ceea ce priveşte a doua noţiune - cea de „manager5' - ea indică specificul
atitudinii pe care trebuie să o manifeste organizatorul faţă de personalitatea umană,
indiferent de faptul dacă, prin postul ocupat, aceasta se află în relaţii de^ interde
pendenţă sau în relaţie de „subaltern - conducător' faţă de organizator. în aceste
condiţii, poziţia de manager impune realizarea unei serii de principii, care îşi pun
amprenta pe exercitarea funcţiilor menţionate, introducând schimbări în conţinutul
activităţilor. De aceste principii ţin: stima faţă de om, democratismul şi umanismul
în conducere, adoptarea hotărârilor ca proces colectiv, delegarea împuternicirilor,
atitudinea individualizată faţă de colaboratori, stimularea personală, egalitatea în
drepturi şi obligaţii a membrilor colectivului, perfecţionarea permanentă, autono
mizarea conducerii, renovarea permanentă, creativitatea.
Revenind la managerul de mâine, trebuie să menţionăm că misiunea lui impu
ne menţinerea întotdeauna în centrul atenţiei a personalităţii umane, fară de care
progresele în orice domeniu de activitate nu sunt posibile. Pentru ca această teză
să se realizeze în practică avem nevoie de o stimă adâncă faţă de om (medic sau
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bolnav) şi nu mai puţină încredere în el. Managerul este, deci, un conducător, care
îşi stimează subalternii şi care, totodată, înţelege că autoritatea Iui depinde direct de
stima colaboratorilor faţă de el şi nu faţă de postul ce-1 ocupă. Dacă el este stimat,
ordinele şi dispoziţiile cedează locul convingerii, iar controlul strict - încrederii,
în acest caz are loc trecerea de la relaţii ,,şef-subaltern" la relaţii de colaborare, de
cooperare a partenerilor, cointeresaţi în măsură egală în succesul cauzei căreia îi
servesc.
Luând în considerare caracterul universal al noţiunii de management şi apli
carea principiilor sale în toate domeniile de activitate umană, este cazul să indi
căm încă câteva cerinţe manageriale, care se realizează şi în domeniile nelegate cu
medicina, dar care caracterizează atitudinea modernă faţă de omul care activează
într-un domeniu sau altul:
- stilul democratic de comportare între membrii colectivului:
- atenţia deosebită faţă de pregătirea şi recalificarea cadrelor;
- crearea condiţiilor şi demonstrarea interesului faţă de inovaţii;
- ajutorul acordat pentru dezvoltarea personalităţii fiecărui colaborator;
- atenţia permanentă faţă de problema calităţii producţiei, cultul calităţii;
- stimularea permanentă a calităţii muncii;
- adoptarea colectivă a deciziilor;
- transmiterea împuternicirilor de la niveluril; superioare ale dirijării la cele
inferioare, când ,.şeful'' transmite obligaţ.i subalternilor săi;
- schimbarea structurii legăturilor verticale. în colectiv pe seama reducerii
lor şi lărgirii legăturilor orizontale ’ntre diferite persoane în procesul reali
zării unor anumite activităţi.
Referindu-ne la managerul din medicină şi comparând influenţa acestuia ca
organizator al activităţii colectivului medical cu cele relatate despre management,
în genere, constatăm că aceste poziţii manageriale nu numai că pot, dar şi trebuie
să fie aplicate în medicină, unde materialul cu care se lucrează este omul - şi, deci,
cere o atenţie deosebită.
în cazul dat, managerului sanitar îi revine sarcina de а-i orienta, organiza, în
druma şi motiva pe colaboratorii săi pentru o realizare optimă a posibilităţilor co
lectivului medical.
Dirijarea instituţiei medicale constituie astăzi o activitate complexă ce cuprin
de o serie întreagă de subdomenii - procesul de tratament în ansamblu, activitatea
educativă în colectiv, perfecţionarea pregătirii personalului medical şi administra
tiv, activitatea financiar-economică şi de gospodărire. însă asigurarea funcţionării
elementelor acestui ansamblu complex trebuie să fie construită pe baza principiilor
noi de conducere a instituţiei medicale. în aceste condiţii rezolvarea problemei poa
te fi garantată numai prin aplicarea cerinţelor prevăzute de principiile şi funcţiile
managementului în noile condiţii de activitate a medicilor.
Pentru a caracteriza mai amplu sistemul de dirijare managerială a activităţii
medicilor într-o instituţie medicală, vom menţiona care au fost şi încă mai sunt
astăzi defectele fundamentale ale dirijării tradiţionale a ocrotirii sănătăţii:
• vechea tradiţie: se întreprinde perfecţionarea procesului de tratament, fară
a lua însă măsuri pentru o reconstruire radicală a procesului de conducere;
• lipsa orientării spre om: ca urmare instituţia medicală nu este în stare să
dezvolte şi să se dezvolte;
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•

•
•

•

practica dirijării poartă un caracter pur funcţional (se îndeplinesc doar
anumite funcţii), ceea ce intră în contradicţie cu obiectivele dezvoltării
ocrotirii sănătăţii, are loc hiperbolizarea funcţiei controlului, ceea ce este
incompatibil cu respectul faţă de om şi încrederea în el şi cu dezvoltarea
spiritului creativ la medic;
declaraţia, că dirijarea înseamnă a conduce oamenii, rămâne frază goală,
un decor, în spatele căruia se ascunde un auditoriu primitiv;
dirijarea funcţională se reduce la lucrul cu documentele, cu informaţia, la
rezolvarea problemelor administrative gospodăreşti, cea mai importantă
parte a ,.piramidei” de dirijare, anume problemele psihologice, rămânând
ignorată;
modelul existent de conducere a instituţiilor medicale nu-i încurajează pe
conducătorii acestora la o perfecţionare permanentă a nivelului lor teoretic
şi tehnologic.
1.4. CONCEPŢIILE ŞI PRINCIPIILE MANAGEMENTULUI

Teoria dirijării impune noi reguli ale jocului, idei noi, capabile să devină baza
dezvoltării acestei teorii. Ea are nevoie de o concepţie nouă, care să indice calea
spre o dirijare permisivă, şcoală psihologică, orientată spre om.
Punctul de plecare al noii concepţii manageriale este centrarea pe personalita
tea omului, care trebuie să fie focarul conducerii, valoarea cea mai de preţ a siste
matizării sănătăţii şi axarea conducerii instituţiei medicale pe dezvoltarea indepen
denţei creative a individului, a iniţiativei personale, a spiritului său întreprinzător.
Concepţia se bazează pe aspectul social-psihologic comportamental al mana
gementului contemporan şi pe două legităţi:
1. democratism;
2. caracterul umanistic al dirijării.
Această concepţie presupune asigurarea şi realizarea principiilor conducerii
prin democratism şi umanism, elaborate pe bază de analiză ştiinţifică. Cerinţa este
determinată de faptul că managerul are sarcina de a forma atitudinea personală a
membrilor colectivului faţă de obiectivele generale ale instituţiei medicale, de a
forma la colaboratori motive şi de a diagnostica acţiunile şi greşelile lor. Realizarea
acestora este imposibilă fară a analiza personalitatea şi starea relaţiilor formale şi
neformale în colectiv; la rândul său, păstrarea acestor relaţii necesită o analiză per
manentă, operativă a situaţiei în colectiv.
1. Caracterul raţional al dirijării (primul principiu) cere ca scopurile acti
vităţii să fie trasate exact şi în mod realist, în acest caz conducerea păstrează un
caracter unitar, iar scopurilor li se supune structura şi conduita colectivului. La rân
dul său. detalierea scopului pentru fiecare executant sporeşte eficienţa activităţii de
dirijare. A conduce în mod ştiinţific înseamnă a conduce pe bază de obiective clar
formulate, în acelaşi timp, aparatul de dirijare trebuie să fie înarmat cu abilitatea de
a realiza activităţi de conducere variate.
2. Principiul stim ei şi încrederii. Este evident că în organizarea şi conducerea
colectivului medical managerul trebuie să manifeste stimă şi încredere, pe care o
acordă fiecărui membru al acestui colectiv.
173

Din acest principiu se pot formula câteva recomandări deosebit de utile pentru
managerul începător:
❖ Construiţi relaţiile d-voastră cu medicii şi asistentele medicale nu ca de la
o persoană oficială la un subaltern, ci ca „de la om la om '\
❖ Nu mărginiţi cercul d-voastră de relaţii cu personalul medical numai la
problemele de serviciu, pătrundeţi în esenţa vieţii lor spirituale, în necesităţile
şi năzuinţele lor. Nu uitaţi, că viaţa colaboratorilor nu se reduce numai la orele
petrecute Ia serviciu, ea este mult mai largă şi bogată.
❖ Faceţi tot posibilul ca timpul petrecut în instituţiile medicale să fie pentru
personal luminos şi îmbucurător.
❖ De d-voastră depinde crearea în policlinică sau spital a atmosferei, în care
să se descopere nu numai aspectele de serviciu ale colaboratorilor, dar şi celelalte,
poate invizibile pentru străini, dar valoroase pentru colectiv.
❖ Acceptaţi iniţiativele medicilor nu numai în condiţii oficiale, dar şi atunci
când se poate comunica în afara serviciului, „de la suflet la suflet”, d-voastră aveţi
nevoie nu de subalterni, ci de colaboratori.
❖ Aplicaţi cu grijă iniţiativele adjuncţilor d-voastră şi cereţi de la ei aceeaşi
atitudine faţă de medici.
❖ Relaţiile cu colectivul trebuie să se bazeze pe: iniţiativă, activitate, omenie,
disciplină şi conştiinţă.
❖ La baza colaborării mai întâi de toate trebuie să stea atenţia, analiza,
diagnoza şi apoi adoptarea deciziei.
❖ O cerinţă cotidiană pentru manager este unirea individualităţilor între ele
într-un colectiv de muncă.
❖ Aveţi o atitudine atentă şi delicată faţă de oameni; lupta între administraţia
instituţiei medicale şi medici este inadmisibilă, deoarece, în cele din urmă, cei care
vor suferi vor fi bolnavii.
❖ Presiunea permanentă „de sus” nu poate asigura dezvoltarea instituţiei
medicale. Singura cale este crearea condiţiilor şi posibilităţilor pentru înflorirea
iniţiativei, creativităţii şi capacităţilor personale ale medicilor.
❖ Crearea atmosferei de colaborare colectivă reprezintă esenţa lucrului
administrativ.
3. Principiul dreptăţii sociale constituie baza dirijării. El cere ca fiecare medic
să fie şi să se simtă într-o situaţie egală cu ceilalţi colaboratori, iar interacţiunea Iui
cu administraţia spitalului să se sprijine pe înţelegerea omului, ca scop şi nu ca
mijloc al dirijării. în procesul conducerii, poziţia conducătorului se apreciază pe
baza rezultatelor muncii sale.
Sentimentul nedreptăţii apare atunci când raportul dintre aportul medicului şi
rezultatele sale este apreciat incorect în comparaţie cu acelaşi raport la alte persoane
participante la activitate, ceea ce generează conflicte.
4. Principiul atitudinii individualizate în conducere presupune aprecierea
particularităţilor individuale ale medicilor, nivelului pregătirii lor profesionale,
intereselor şi experienţei lor vitale. Aceasta permite ca dirijarea să fie concretă,
să ţină cont de stilul, conduita şi caracterul fiecărui medic. în acest caz managerul
este capabil să aprecieze limita posibilităţilor fiecăruia şi să nu ceară imposibilul.
Aceasta îi va permite să-l aducă pe fiecare la succes.
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5. Principiile îmbogăţirii şi diversificării activităţii m edicului Dacă medicul
nu munceşte creativ, se naşte un fenomen foarte periculos - ..reacţia la monotonie”,
care face ca munca să devină obositoare, neactivă. în acest caz apare necesitatea, ca
managerul să caute să varieze munca medicului, să trezească interesul profesional,
să insufle încredere profesională.
6. Principiile stimulării individuale. Spectrul stimulării este destul de larg:
încurajarea morală, materială, psihologică, directă şi indirectă.
Câteva recomandări:
• stimulările, mai ales cele materiale şi morale, trebuie să fie echitabile, altfel
pot trezi discordii;
• fiecare manager trebuie să dispună de un sistem de stimulare, care nu
trebuie să se reducă la premii şi diplome. Politeţea, zâmbetul, respectul faţă
de om, crearea condiţiilor pentru muncă, satisfacţia reciprocă reprezintă
nişte stimulenţi puternici, uneori mai importanţi decât distincţiile;
• stimulenţii reprezintă un instrument eficient pentru crearea în colectiv a
unei atmosfere încurajatoare, colegiale, a unui climat sănătos.
7. Principiul condiţiilor unice. Toţi colaboratorii instituţiei medicale,
indiferent de post, trebuie să se afle în condiţii democratice identice, iar relaţiile
dintre ei să poarte caracter de colaborare.
8. Principiul perfecţionării continue. O asemenea perfecţionare este direct
proporţională cu succesele instituţiei medicale şi ea trebuie să fie în centrul atenţiei
managerului în activitatea lui cu personalul medical. El trebuie să aibă în vedere că
perfecţionarea nu se reduce la participarea la cursuri, ci se realizează. în primul rând,
în spital la întruniri, conferinţe matinale, patomorfologice, conferinţe ştiinţificopractice, vizitele pacienţilor etc.
9. Principiul consensului în condiţiile democratice, varietatea de poziţii
şi păreri independente este un fenomen natural, iar neconcordanţa de opinii este
forţa motrice a dezvoltării. în aceste condiţii, o sarcină destul de importantă pentru
manager devine aducerea colectivului la consens şi a fiecărei personalităţi - de la
confruntare la colaborare. Numai în acest caz apare în colectiv climatul favorabil.
10. Principiul adoptării în comun a deciziilor reprezintă un mijloc de
democratizare a dirijării. Cerinţele ce decurg din acest principiu:
• deciziile colective trebuie să privească probleme strategice şi importante;
• participanţii la decizie trebuie să capete informaţia necesară din timp;
• cei care participă la adoptarea deciziei să o susţină activ;
• până la discutarea deciziei managerul trebuie să aprecieze repartizarea
poziţiilor dintre membrii colectivului;
• trebuie să se ia în considerare că aproape întotdeauna există şi
o m inoritate care nu acceptă decizia şi asupra căreia va urma să se
concentreze atenţia pe viitor.
11. Principiul participării medicilor la conducere şi la delegarea împuterni
cirilor. Este una din bazele democratizării vieţii în ocrotirea sănătăţii şi dirijării ei.
Realizarea acestui principiu trezeşte la medici sentimentul stăpânului spitalului şi
simţul responsabilităţii pentru tot ce are loc în el.
12. Principiul armonizării obiectivelor. Acest principiu presupune realizarea
în practică a unei teze populare în economie „Intrând în serviciu nu aderaţi numai
la firmă, dar şi la scopurile ce stau în faţa ei”.
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13. Principiul legăturilor orizontale. Asemenea legături stimulează autocon
trolul şi autoperfecţionarea. Ele se bazează pe relaţiile de stimă reciprocă, prietenie
între colegi, dar se cere să fie influenţate de manager, altfel în unele situaţii pot da
naştere la o opoziţie faţă de conducerea spitalului. Sistemul de legături orizontale
este opus într-o anumită măsură legăturilor verticale, dar nu trebuie să le opună
rezistenţă.
14. Principiul autonomizării conducerii este deosebit de important, mai ales
în instituţiile mari. El uşurează democratizarea dirijării, descentralizarea controlu
lui intern. Pentru a asigura realizarea lui, în fruntea sectoarelor autonome trebuie să
fie puşi medici cu înaltă calificare, care vor fi plătiţi, pregătiţi special pentru aceste
funcţii şi în măsura posibilităţilor, aleşi şi aprobaţi de colectiv.
15. Principiul reînnoirii permanente. Acesta cere ca o instituţie adevărată să
fie într-o necontenită dezvoltare: să se perfecţioneze în continuu procesul de trata
ment, să se implementeze noi tehnologii de profilaxie, diagnosticare şi tratament,
să se adopte noi structuri organizaţionale şi psihologice, care ar asigura realizarea
reînnoirii permanente.
Conţinutul procesului conducerii este determinat de următoarea definiţie
(V.A.Trapeznicov, A.I. Berg): „Conducerea este procesul de influenţă asupra siste
mului cu scopul trecerii lui într-o stare nouă conform obiectivelor propuse, sarcini
lor de bază ale acestui sistem şi legilor obiective”.
Analizând definiţia procesului de conducere, rezumăm, că pentru dirijarea efi
cientă a acestui proces un accent deosebit trebuie pus pe stabilirea şi realizarea
ulterioară a scopurilor, ceea ce necesită un profesionalism înalt al conducătorilor.
1.5. FACTORII DETERMINANŢI AI MANAGEMENTULUI
Activitatea de dirijare este influenţată de un şir de factori.
Factorii ce facilitează activitatea de dirijare:
1. Concordanţa elementelor sistemului de dirijare în întregime şi a elemente
lor lui structural-funcţionale.
2. Identitatea organizării subsistemelor interdependente.
3. Stabilirea fixă a legăturilor „cauză - efect” dintre elementele componente
ale sistemului.
4. Prezenţa parametrilor de dirijare - stabilirea unor scopuri şi sarcini
concrete, trasarea direcţiei muncii.
5. Mobilitatea sistemului - capacitatea sistemului de a suporta schimbări
esenţiale la acţiuni neînsemnate, de a se adapta la schimbarea situaţiei,
folosindu-şi spiritul creator spre a-şi atinge scopurile propuse.
6. Abilitatea şi pregătirea cadrelor pentru căutarea noilor probieme şi sarcini,
precum şi pentru rezolvarea lor.
7. O bază tehnico-materială adecvată.
8. Calitatea înaltă a asigurării cu informaţie - colectarea, analiza şi lansarea
informaţiei la timp cu folosirea a 3 canale: ştiinţific, directiv-departamental
şi de experienţă personală.
9. Direcţia ştiinţifică de dirijare.
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10. Aprofundarea procesului de divizare a sistemului de dirijare în direcţii,
adică folosirea pe larg a principiului de delegare a împuternicirilor,
drepturilor şi obligaţiunilor.
1 1 .0 independenţă funcţională mai vastă a conducătorilor şi specialiştilor în
mecanismul de dirijare.
12. Fundamentarea ştiinţifică a statutului organelor de dirijare.
Factorii ce complică dirijarea în sistemul ocrotirii sănătăţii:
1. Creşterea potenţialului de asigurare tehnică a instituţiilor medicale.
2. Creşterea fondului de paturi şi cadre.
3. Necesitatea de perfecţionare permanentă a măiestriei profesionale.
4. Transformările continue în situaţia demografică şi în structura
morbidităţii.
5. Necesitatea cunoaşterii unui complex vast de discipline (economie,
psihologie, medicină socială, dreptul etc.).
6. Necesitatea cunoaşterii tehnologiei procesului de dirijare şi a metodei de
abordare sistemică a acesteia; necesitatea atitudinii complexe în lucrul cu
cadrele şi dirijarea raţională a lor.
7. Procesul progresiv de specializare şi diferenţiere a cunoştinţelor şi sarcinilor
medicale;
Calitatea şi eficienţa procesului de conducere se găseşte în dependenţă directă
de 3 factori:
1. Profesionalismul şi competenţa persoanelor de conducere.
2. Primirea la timp a informaţiei calitative şi eficiente.
3. Cunoaşterea de către membrii conducerii a tehnologiei procesului de
conducere în genere şi pentru fiecare fază a ciclului de conducere în
parte.
Procesul de conducere a unei instituţii medicale necesită instalarea regulilor
generale de colectare şi păstrare a informaţiei, şi anume după obiectele de conducere,
în acest caz, în corespundere cu ştiinţa de conducere, informaţia trebuie să cuprindă
3 aspecte:
1. Directiv (legile, ordinele, hotărârile şi alte documente de regulament al
organelor administrative).
2. Ştiinţific (referitor la problema dată).
3. Informaţia despre sistem şi obiectul de conducere, acumulată din surse
proprii.
în conducerea efectivă a oricărui nivel un rol deosebit joacă informaţia despre
pacea ..externă“ referitor la sistemul dat. Pentru sistemul sănătăţii aceasta, în primul
rând, este informaţia despre sănătatea populaţiei, apreciată după toţi parametrii,
şi despre factorii concreţi, ce acţionează pozitiv sau negativ asupra ei. Astfel, e
bine cunoscut faptul că scopul principal şi final al activităţii sistemului de sănătate
este ridicarea calităţii asistenţei medicale şi ameliorarea indicilor prin care se
caracterizează sănătatea populaţiei.
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1.6. AUTORITATEA ŞI RESPONSABILITATEA

Conceptual, autoritatea este o relaţie cu
trei termeni, care se instituie între un purtător
(P) şi un subiect (S) în cadrul unui domeniu
(D) anumit (figura 15).
Relaţia PS este o relaţie tranzitivă, altfel
spus, dacă A este o autoritate pentru В în
domeniul X, iar В este o autoritate pentru С
în acelaşi domeniu, atunci A este o autoritate
şi pentru С în domeniul X. Dar dacă A este o
autoritate pentru В în domeniul X, iar В este o
autoritate pentru С în domeniul Y, atunci nu se
poate
face nici o inferenţă precum că A este o
Figura 15. Autoritatea autoritate pentru С în Y; o asemenea inferenţă
o relaţie cu trei termeni
realizată se numeşte „abuz de domeniu'* al
autorităţii.
Autoritatea implică un proces de comunicare al unui mesaj de la P la S şi
apoi acceptarea semnificaţiei mesajului transmis, pe tot acest parcurs putând
apărea distorsiuni legate de comunicare, fie la nivelul P (emiţătorul), fie la nivelul
S, care este receptorul; aceste distorsiuni pot avea multiple cauze şi forme, fiind
descrise mai amănunţit în secţiunea legată de procesul comunicării. Din descrierea
conceptuală se pot face două inferenţe majore:
a. nu există persoană, care să nu fie o autoritate măcar într-un domeniu;
b. nu există persoană, care să fie autoritate în toate domeniile.
O definiţie funcţională a autorităţii ar fi: capacitatea de a modifica atitudinea
sau comportamentul altor persoane. Există o literatură bogată referitoare la
relaţia dintre autoritate şi putere, cu diverse abordări ale subiectului (de exemplu,
autoritatea - putere legitim constituită), însă, pentru a schematiza expunerea de
faţă, Ie vom considera cvasiechivalente.
Surse ale autorităţii.
1. Nivelurile superioare ale sistemului.
2. Controlul asupra unor resurse critice.
3. Charisma.
1.
în cazul nivelurilor superioare ale sistemului, autoritatea se naşte la un
nivel înalt al sistemului şi este apoi transmisă spre nivelurile subdiacente; în acest
context, ,.cel mai înalt nivel al sistemului” ar putea fi divinitatea, constituţia, şeful
statului sau voinţa colectivă a poporului.
7 Pentru a fi o sursă de autoritate, resursele trebuie să aibă trei caracteristici:
a) să fie esenţiale pentru funcţionarea organizaţiei;
b) să fie în cantităţi reduse sau concentrate în posesiunea unui număr restrâns
de indivizi;
c) să fie nesubstituibile.
Aceste trei atribute fac, ca o resursă să fie critică şi creează dependenţa
organizaţiei faţă de acei indivizi sau grupuri, care controlează respectivele resurse.
Derivat din această categorie este şi controlul asupra unor resurse speciale, anume,
cunoştinţele şi abilităţile persoanelor deosebite, ceea ce constituie anticipând puţin
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prezentarea, sursa principală a autorităţii personalului medical, mai ales a medici
lor. Aceştia sunt percepuţi (şi pretind) a avea controlul asupra unor resurse deose
bite: acelea de a relua/îmbunătăţi viaţa semenilor!
3.
Charisma reprezintă capacitatea de a inspira altor indivizi dorinţa de a se
identifica (sau imita) cu deţinătorul acestei calităţi. Această sursă de autoritate este
dependentă de o multitudine de factori subiectivi, precum prestigiul sau admiraţia
atribuite de alţii individului sau grupului charismatic (acestea fiind influenţate de
variabile precum normele şi valorile societăţii). Din acest motiv, sursă de autoritate
dată este cel mai greu de definit şi cuantificat, dar cu toate acestea joacă un rol
important în relaţiile sociale (de la alegerea preşedintelui la urmarea indicaţiilor
superiorului ierarhic, charisma poate fi factorul decisiv, deşi, după cum vedem,
subiectiv!).
Discuţia despre bazele conceptuale ale autorităţii, ca şi despre distincţia dintre
tipurile de surse ale autorităţii, este importantă nu doar din punct de vedere teoretic,
ci şi în termeni practici: managerii eficienţi sunt cei care ştiu să contrabalanseze
sursele autorităţii (să-şi extragă autoritatea din mai multe surse) şi, în acelaşi timp,
să nu încerce să îşi exercite autoritatea în arii. în care nu sunt competenţi (adică să
nu realizeze „abuzul de domeniu" descris anterior). De asemenea, managerii de
succes trebuie să ştie să utilizeze sursele de autoritate în concordanţă cu subiecţii
ce urmează a fi influenţaţi şi cu obiectivele preconizate.
Tipuri de autoritate în management.
în general, în literatura de specialitate sunt descrise trei tipuri de autoritate:
1. ierarhică („line” sau deontică);
2. a expertului („stafT sau epistemică) sau a cunoştinţelor;
3. funcţională.
- Autoritatea ierarhică („line”) derivă din principiul scalar (unul din prin
cipiile fundamentale ale managementului), conform căruia un superior exercită
controlul direct asupra subordonatului său. Este vorba de o relaţie de autoritate
directă, ..liniară” sau pas-cu-pas. Managerul prin excelenţă trebuie să facă apel la
acest tip de autoritate, ştiut fiind că într-o organizaţie eficientă trebuie să existe o
singură linie de subordonare directă.
- Autoritatea expertului aparţine acelor indivizi sau grupuri dintr-o organi
zaţie a căror principală funcţie e de a furniza sfaturi, sugestii sau recomandări celor
cu autoritate ierarhică. Acest gen de autoritate caracterizează relaţiile, în care purtă
torul autorităţii poate consilia, dar nu poate lua decizii obligatorii pentru personal.
- Autoritatea funcţională se referă la autoritatea, pe care un individ sau un
departament a primit-o relativ la o anumită problemă legată de activităţi desfăşura
te de personalul din alte departamente. în acest caz nu se mai aplică principiul de
comandă, managerii direcţi fiind privaţi de autoritatea lor pe un domeniu limitat,
această autoritate fiind delegată altor persoane de către superiori.
Deţinătorii autorităţii expertizei („staff') trebuie să adere la ierarhie, la linia
autorităţii ierarhice.
Autoritatea ierarhică şi epistemică („staff') se caracterizează după tipul de re
laţii. pe care deţinătorii le au în organizaţie, şi nu după ceea ce fac; nu pot exista
departamente cu autoritate epistemică pură, fară o relaţie de autoritate ierarhică,
atât în cadrul lor, cât şi faţă de restul organizaţiei.
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Uneori se afirmă că cei care au autoritate ierarhică trebuie să acţioneze, iar cei
cu autoritate epistemică („staff") trebuie să gândească pentru а-i sfătui pe primii;
ca atare, se pledează pentru o descriere managerială între autoritatea poziţiei (ierar
hică) şi cea a ideilor („staff').
Trebuie amintit, însă, că managerii nu-şi pot împărţi responsabilitatea, nu pot
delega o parte a muncii lor şi să menţină doar alta (adică ei să acţioneze, iar de gân
dit să o facă alţii - consilierii). Deci, atunci când autoritatea ideilor aparţine unei
persoane, e dificil ca autoritatea de a comanda (în acelaşi domeniu) să fie deţinută
de altcineva.
Distincţia este însă necesară pentru ca subordonaţii să ştie în ce calitate acţio
nează. Cei cu funcţii „staff" trebuie să consilieze, iar superiorii lor să ia decizii pe
lanţul scalar. Puterea de decizie trebuie să stea doar la cei cu autoritate ierarhică;
neînţelegerea acestui lucru duce la multe fricţiuni şi impasuri în funcţionarea orga
nizaţiilor.
Se afirmă uneori că autoritatea epistemică („stafT) este mai necesară în pla
nificare şi control; cum am menţionat, însă, nu trebuie să existe departamente cu
autoritate „staff' pură, ci doar persoane cu asemenea funcţii în cadrul departamen
telor, care să se supună, însă, relaţiilor ierarhice.
Referitor la autoritatea funcţională, este important să prezentăm succint etape
le recomandate pentru dezvoltarea autorităţii funcţionale, tocmai datorită faptului
că duce la diminuarea importanţei unuia dintre principiile managementului.
Ca primă etapă, managerul poate permite unei persoane cu autoritate episte
mică să transmită informaţiile şi propunerile direct către subordonaţii săi, fără să
mai treacă pe la el (exemplu, informaţii despre calitatea actului medical în diferite
secţii). O a doua etapă poate consta în a permite experţilor să se consulte cu mana
gerii şi să le arate cum poate fi operaţionalizată informaţia (să-i instruiască, deci);
în acest caz, este necesar acordul prealabil al managerilor respectivi.
Autoritatea funcţională deplină este atunci când unei persoane i se deleagă au
toritatea de a prescrie anumite metode sau politici de urmat, într-un compartiment,
în care nu el este şeful ierarhic (managerul). Un exemplu frecvent; un contabil poa
te prescrie tuturor departamentelor unei organizaţii tipurile de evidenţe obligatorii.
Autoritatea funcţională este limitată, de obicei, la zona lui „cum’', uneori
„când”, foarte rar „unde", „ce” sau „cine”. Aceasta, pentru că funcţionalizarea au
torităţii dusă la extrem contribuie la distrugerea rolului managerului, adică la pier
derea capacităţii de a planifica, organiza, încadra personal, conduce şi controla.
Din aceste motive, autoritatea funcţională trebuie folosită cât mai parcimonios. Se
recomandă, ca atunci când nu este sigur cine să aibă conducerea să se renunţe la
autoritatea funcţională în favoarea celei ierarhice.
Pentru a menţine unitatea de comandă, se mai recomandă, ca autoritatea func
ţională să nu se manifeste sub primul nivel al superiorului, să nu se dea instrucţiuni
la bază. ocolind şeful ierarhic şi scăzându-i astfel dramatic prestigiul şi implicit au
toritatea ierarhică; în plus, natura sarcinii, pentru care există autoritate funcţională,
trebuie să fie foarte clar definită, altfel putându-se ajunge Ia blocaj funcţional.
Toate acţiunile manageriale implică atât elemente de autoritate ierarhică, cât şi
epistemică, trebuind însă înţeles faptul când cineva acţionează ca autoritate func
ţională şi când ca autoritate epistemică. Se sugerează deseori şi faptul că nu este
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bine să existe prea mulţi experţi într-o organizaţie: ei propun doar planuri, pe care
alţii trebuie să le aplice, ceea ce poate duce la difuziunea răspunderii şi, în final,
la eşec. în plus, supoziţia că expertul gândeşte „mai bine” decât managerul este
deseori primejdioasă, fiindcă această „gândire" poate fi ruptă de realitate; mai mult,
managerul trebuie să aibă capacitatea de a judeca singur informaţiile furnizate de
experţi.
Trebuie subliniat, că expertul (autoritate epistemică) trebuie să rezolve proble
me, nu să creeze altele noi, recomandările lui trebuie să fie suficient de complete
şi de clare, încât să facă posibil un răspuns simplu (da/nu) din partea superiorului
ierarhic, fară necesitatea unei activităţi suplimentare de reanalizare.
în final, vom menţiona că cei cu autoritate epistemică nu trebuie să-şi aroge
meritul unei acţiuni bazate pe sfatul lor, nu doar pentru a reduce fricţiunile, ci şi
pentru că managerii care le-au acceptat sfaturile poartă întreaga responsabilitate
pentru succesul sau insuccesul demersului.
Delegarea autorităţii.
Delegarea este arta/ştiinţa de a transfera o parte din autoritatea proprie sub
ordonaţilor, astfel încât aceştia să fie responsabili în faţa ta, deşi responsabilitatea
generală pentru atingerea obiectivului propus îţi revine în întregime (ca manager).
Scopul primar este deci atingerea unui obiectiv anume, aceasta fiind şi prima etapă
a procesului; al doilea pas constă în a decide cui se deleagă autoritatea; al treilea:
alocarea resurselor necesare atingerii obiectivelor şi patru: contactul cu subordo
natul.
Delegarea autorităţii se face ţinând cont de următoarele principii:
1. principiul delegării după rezultatele aşteptate - autoritatea delegată trebu
ie să permită realizarea obiectivului propus;
2. principiul definiţiei funcţionale, care implică definirea:
- a ceea ce se cere de la fiecare individ/departament ca rezultate şi activităţi;
- relaţiile cu alte departamente;
- relaţiile cu alte posturi/poziţii (se referă la fişa postului).
3. principiul scalar - se referă la lanţul autorităţii directe în toată organizaţia:
trebuie definit clar cine ce autoritate are. astfel ca personalul să ştie de cine să ascul
te şi la cine să se adreseze pentru probleme ce le depăşesc autoritatea. Cu cât linia
autorităţii e mai clară, cu atât este mai eficientă luarea deciziilor şi comunicarea în
organizaţie;
4. principiul autorităţii de nivel - managerii de la fiecare nivel al organiza
ţiei trebuie să ia deciziile, la care au dreptul conform autorităţii delegate şi doar în
problemele ce le depăşesc această autoritate să se adreseze superiorilor ierarhici,
evitându-se astfel „delegarea inversă” sau „de jos în sus”. Problemele se reîntorc
pentru soluţionare la superiorii ierarhici, aceştia trebuind astfel să ia decizii în locul
subordonaţilor;
5. principiul unităţii de comandă - o persoană trebuie să raporteze unui sin
gur superior (cu excepţiile discutate anterior), scăzând astfel riscul conflictelor şi al
ambiguităţilor instrucţiunilor şi crescând responsabilitatea pentru realizarea obiec
tivelor propuse;
6. principiul responsabilităţii absolute - nici un superior ierarhic nu poate
scăpa, prin delegare, de responsabilităţile funcţiei sale. în acelaşi timp, responsabi
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litatea subordonaţilor în faţa superiorilor ierarhici e absolută, o dată ce au acceptat
o sarcină şi au primit mijloacele şi resursele de a o duce la îndeplinire;
7.
principiul parităţii responsabilităţii şi autorităţii ~ atâta vreme cât auto
tatea dă dreptul de a realiza anumite sarcini, iar responsabilitatea este obligaţia de
a le îndeplini corect, rezultă că autoritatea trebuie să corespundă responsabilităţii.
Responsabilitatea pentru anumite activităţi nu poate fi mai mare decât cea cores
punzătoare autorităţii delegate şi nici nu trebuie să fie mai mică. Se evită astfel
situaţia în care managerii trag la răspundere subalternii pentru neîndeplinirea unor
sarcini, pentru care aceştia nu au avut autoritatea necesară; se evită şi cazul contrar,
în care este delegată suficientă autoritate, dar cel ce o deţine nu este controlat pentru
utilizarea ei eficientă, ambele ipoteze ducând la un management neperformant.
Variabile ce influenţează gradul de delegare a autorităţii:
1. similaritatea funcţiilor: se referă la gradul, în care funcţiile îndeplinite de
personalul subordonat aceluiaşi manager sunt la fel sau diferite, autoritatea
delegată variind în funcţie de aceste extTeme;
2. contiguitatea geografică: ţine cont de localizarea spaţială a personalului ce
raportează aceluiaşi superior;
3. complexitatea funcţiilor: ia în considerare natura (dificultatea) funcţiilor
îndeplinite de personalul sau departamentele ce raportează managerilor;
4. conducerea şi controlul: ia în calcul gradul de pregătire a personalului şi
gradul de supraveghere necesar;
5. coordonarea: se referă la timpul necesar pentru a menţine legătura cu alte
departamente/compartimente;
6. planificarea: reflectă importanţa şi complexitatea obiectivelor departa
mentului şi implicit timpul necesar managerului pentru planificarea acti
vităţii unităţii sale.
Ţinând cont de toate aceste variabile, se poate aproxima gradul de delegare a
autorităţii în diferite organizaţii şi numărul de manageri necesari pentru organiza
ţie. De remarcat sintagma „aproxima”, deoarece delegarea implică şi o latură, care
a făcut pe mulţi cercetători să vorbească despre o „artă a delegării”.
Arta delegării implică:
- receptivitatea managerului: să accepte ideile altora, chiar dacă nu consonează cu ale sale;
- dorinţa managerului de a împărţi autoritatea: să nu-şi oprească pentru sine
decât ce e cel mai avantajos pentru organizaţie, restul să-l delege, chiar
dacă l-ar putea realiza şi singur;
- capacitatea managerului de a accepta greşelile subalternilor, având în ve
dere că fară aceasta nu poate exista delegare;
- încrederea în subordonaţi: este riscantă, dar este temelia unei delegări efi
ciente (pentru reducerea riscurilor trebuie cântărite calităţile persoanelor
alese în raport cu obiectivul dorit);
- utilizarea unor controale globale, centrate pe obiective, şi nu pe activităţi,
care să fie eficiente şi pentru cei cărora li s-a delegat autoritatea.
Pentru prevenirea unei delegări ineficiente a autorităţii este important
de reţinut:
- delegarea unei autorităţi suficiente pentru atingerea rezultatelor dorite;
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selecţionarea persoanelor în funcţie de natura sarcinilor ce trebuie realizate
şi ..antrenarea” acestora, având în vedere că pregătirea influenţează gradul
de autoritate delegată, care să permită menţinerea unor linii de comunicaţie
deschise, contactul, ori de câte ori este necesar, cu subalternii;
- realizarea unor sisteme şi metode de control adecvate, caie să menţină un
echilibru între un control rigid şi „scăparea totală a controlului”;
- recompensarea autorităţii asumate în mod eficient, exemplele pozitive fi
ind, de obicei, un stimul puternic nu doar pentru cel care este apreciat, ci şi
pentru restul organizaţiei.
în final, să sintetizăm impactul unor aspecte legate de autoritate la nivelul or
ganizaţiilor socio-medicale, sub forma unui ghid practic pentru managerii din acest
domeniu:
1. în majoritatea unităţilor sanitare, autoritatea derivă din multiple surse: ie
rarhice, controlul asupra unor resurse critice, expertiza şi charisma. Managerii care
doresc să fie eficienţi într-un asemenea mediu trebuie să fie în stare să diferenţieze
diverse surse ale autorităţii, să fie atenţi faţă de bazele propriei autorităţi şi să aibă
grijă să acţioneze conform aşteptărilor celorlalţi membri ai organizaţiei. Trebuie
evitat ..abuzul de domeniu” şi asumarea de responsabilităţi manageriale în virtutea
autorităţii epistemice în domeniul clinic, fără dublarea acestora de competenţe spe
cifice managementului.
2. Managerii sanitari trebuie să înţeleagă costurile, riscurile şi beneficiile aso
ciate utilizării fiecărui tip de autoritate şi să poată aprecia pe care anume să o folo
sească în funcţie de situaţie şi oameni.
3. Autoritatea în organizaţiile socio-medicale ar trebui considerată mai de
grabă ca o resursă limitată, şi nu ca una inepuizabilă. De aceea, managerii ar trebui
să-şi direcţioneze eforturile către problemele prioritare sau către acţiunile ce pot
avea cele mai mari beneficii, fiind gata să cedeze din autoritate în alte domenii
neprioritare.
4. Natura complexă a organizaţiilor din domeniul social conduce, de obicei,
la multiple centre de autoritate. Deseori, managerii pot influenţa viaţa organizaţiei
nu prin autoritatea ierarhică, ci prin stabilirea unor relaţii personale cu ceilalţi deţi
nători de autoritate şi prin angajarea în diferite ,.jocuri” de influenţare a autorităţii.
5. Dualitatea autorităţii şi multiplele obiective ale organizaţiilor sociale pot
duce la conflicte între indivizi şi/sau grupuri. în aceste condiţii, managerii cu cu
noştinţe şi calităţi în domeniul negocierii pot să-şi sporească autoritatea.
6. O altă modalitate de a spori autoritatea managerială este de a integra acti
vităţile clinice cu cele manageriale; o modalitate utilizată este încurajarea persona
lului socio-medical de a dezvolta sisteme de monitorizare şi evaluare a propriilor
performanţe.
7. Organizaţiile socio-medicale sunt caracterizate prin multiple niveluri func
ţionale; în asemenea condiţii, atenţia trebuie concentrată pe dezvoltarea unor me
canisme formale de coordonare şi comunicare între toate aceste paliere (medical,
nursing, administraţie etc.).
8. în ultima vreme, presiunile derivate din necesitatea controlului costurilor,
oferta crescută a forţei de muncă calificate (număr crescut de medici, în special), ca şi
anumite opţiuni ideologice de orientare către mecanismele pieţei, au făcut ca poziţia
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managerilor să se întărească faţă de cea a personalului medical în multe ţări şi au
oferit o mai mare posibilitate managerilor de a influenţa comportamentul individual
al medicilor. Această posibilitate ar trebui utilizată în continuare de profesioniştii din
domeniul managerial, atât prin dezvoltarea unor aptitudini noi, cât şi prin încurajarea
implicării personalului medical în funcţii manageriale, chiar cu normă întreagă, încercându-se astfel delimitarea mai clară a domeniului managerial de celelalte dome
nii de activitate.
1.7. TIPURI ŞI MECANISME DE LUARE A DECIZIEI.
TEORIA DECIZIEI
Teoria deciziei se ocupă de procesul luării deciziilor, mai ales în condiţii de
incertitudine, când este necesar a se evalua un număr de alternative de acţiune,
înainte de a se lua decizia finală.
Teoria deciziei analizează tipurile de decizie, defineşte reguli de bază ale proce
sului şi dezvoltă metode de luare a deciziei folosind diferite modele şi proceduri.
Pentru rezolvarea unei probleme, trebuie parcurse mai multe etape:
1. sesizarea problemei;
2. clarificarea şi analizarea problemei;
3. definirea obiectivelor, identificarea constrângerilor şi determinarea criteri
ilor;
4. generarea de soluţii alternative;
5. evaluarea soluţiilor;
6. selectarea soluţiei celei mai bune;
7. planificarea acţiunii;
8. comunicarea deciziei şi motivarea ei;
9. acţiune;
10. monitorizare, control, revizuire - toate presupun existenţa informaţiei.
Tipuri de decizie. Deciziile pot fi clasificate în funcţie de:
1. scopul lor;
2. structura lor;
3. complexitatea lor;
4. gradul de dependenţă şi influenţa asupra altor decizii;
5. gradul de incertitudine existent;
6. circumstanţele în care se ia decizia;
7. timpul disponibil.
Aceste caracteristici pot fi regăsite într-un proces de luare a deciziei.
Scopul deciziei. După scop, deciziile pot fi:
- strategice - pe termen lung, iau în considerare probleme generale, care
afectează părţi importante din organizaţie sau întreaga organizaţie;
- tactice - pe termen mai scurt, se referă la probleme operaţionale, care deşi
pot afecta întreaga organizaţie, vor avea un impact mai important asupra
unei anumite funcţii sau unui anumit departament al organizaţiei.
Structură. După structură, deciziile pot fi:
- structurate şi neambigue - sunt decizii bine definite, opţiunile sunt clare şi
explicite, există criterii de evaluare;
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-

nestructurate şi ambigue - circumstanţele în care se ia decizia sunt neclare,
motivele luării deciziei sunt prost definite, opţiunile existente sunt neclare,
iar criteriile de evaluare a rezultatelor deciziei nu se află la îndemână.
Complexitate. Deciziile pot fi mai mult sau mai puţin complexe în funcţie de
numărul de factori, care le afectează. Aceşti factori pot fi:
- interni - procese şi tehnologii complexe, multe produse sau o reţea de
distribuţie complicată;
- externi sau de mediu - piaţă foarte segmentată, schimbări rapide în tehno
logie, complicaţii politice, sociale şi economice.
Grad de dependenţă şi influenţă. Deciziile pot fi mai mult sau mai puţin de
pendente de alte decizii - trecute, prezente sau viitoare - şi pot, la rândul lor, influ
enţa alte decizii. Toate acestea trebuie luate în considerare şi pot creşte complexita
tea procesului de luare a deciziei.
Incertitudine. Deciziile pot fi luate în condiţii de certitudine, când toate datele
relevante sunt cunoscute şi toate consecinţele probabile pot fi prevăzute. Deciziile
pot fi luate însă şi în condiţii de incertitudine, fie din cauză că nu toate datele sunt
cunoscute sau deoarece rezultatele pot fi afectate de consecinţele greu de prevăzut
ale comportamentului uman.
Atunci când incertitudinile sunt inerente sistemului, se poate folosi ceea ce se
cheamă un proces de modelare conjuncturală sau „pe ghicite*’.
Circumstanţele în care se iau deciziile. Deciziile pot fi:
- decizii de oportunitate - pentru a exploata o şansă de a crea un nou produs/
serviciu sau de a intra pe o piaţă nouă;
- decizii de problemă - pentru a face faţă unei probleme imediate, dar nu
critice; pot fi proactive, în sensul că anticipează o dificultate, sau reactive,
în sensul că încearcă să facă faţă unei probleme apărute;
- decizii de criză - ce privesc probleme majore de management, de obicei,
impuse din afara organizaţiei.
Scale de timp. Deciziile trebuie luate în condiţii de urgenţă mai mare sau mai
mică, în funcţie de circumstanţe.
Reguli de bază în luarea deciziei.
Există patru reguli de bază de luare a deciziei:
1. Optimistă. Alege opţiunea, care poate da rezultatele cele mai bune (regula
maximax).
2. Pesimistă. Alege opţiunea cu cea mai mare valoare a rezultatului cel mai
puţin posibil (regula maximin sau maximax cost).
3. Costul de oportunitate. Ce oportunităţi pierdem, dacă alegem un curs de
acţiune şi nu altul? Aici trebuie luată în discuţie „regula regret”. Dacă de
cidem asupra unei opţiuni, când vom privi înapoi, cât de mult vom regreta
că nu am decis asupra celei mai bune opţiuni, date fiind circumstanţele
apărute?
4. Valoarea aşteptată, Alege opţiunea în concordanţă cu probabilitatea esti
mată de apariţie a unei anumite situaţii.
Tehnici de luare a deciziei
Există mai multe tehnici folosite în luarea deciziei: matricea decizională, ar
borele decizional, algoritmul deciziei, modelarea, simularea etc.
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Vom detalia aici doar arborele decizional.
Deciziile trebuie adesea luate în condiţiile existenţei unui număr de alternative
de acţiune ale căror rezultate sunt incerte. De asemenea, anumite acţiuni pot afecta
alte acţiuni, care urmează, şi aceste efecte posibile trebuie luate în considerare încă
de la început.
Arborii decizionali sunt o modalitate de a evidenţia probleme de acest gen.
caracterizate de interacţiunea dintre incertitudine şi decizii de tipul „ori/ori".
Ei reprezintă anatomia unor puncte de decizie secvenţială, ale cărei implicaţii
pot fi găsite la nivelul ramurilor arborelui. Astfel, consecinţele deciziilor viitoare pot
fi urmărite în sens retrograd, pentru a evalua influenţa lor asupra deciziei prezente.
Stadiile construirii unui arbore decizional sunt:
1. listarea deciziilor şi a incertitudinilor în ordine cronologică;
2. construirea arborelui cu punctele sau nodurile decizionale şi nodurile
opţionale {figura 16):
3. atribuirea de costuri, beneficii şi probabilităţi diferitor ramuri;
4. analizarea arborelui prin metoda „rostogolirii înapoi”, prin identificarea
costurilor şi beneficiilor, începând cu punctul final şi terminând cu obiectivul
originar de la nivelul primei decizii.

O

X

o

•o

■ o -

(=Nod)opţional

= Nod decizional

Figura 16. Structura unui arbore decizional

Decizia este:
- proces creativ, ce implică .,n?’ persoane, care vor participa la luarea deciziei
reacţionând pozitiv sau negativ Ia ea;
- chiar a nu reacţiona la o decizie - este un răspuns;
- pentru rezolvarea problemelor există un proces decizional ce implică
tehnici şi reguli;
- comunicarea între persoanele imolicate în procesul decizional este cel mai
important element.
Luarea deciziei nu presupune întotdeauna o abordare pur raţională; uneori pro
cesul de luare a deciziei este un proces intuitiv, haotic, care necesită flexibilitate în
gândire. De aceea, criteriile de evaluare a implementării deciziei trebuie definite şi
trebuie informat cel ce va duce la îndeplinire decizia. Luarea adecvată a unei de
cizii trebuie verificată, uneori fiind necesară reevaluarea deciziei în lumina noilor
informaţii disponibile şi realizarea unor schimbări din mers. Acest lucru implică
o abilitate crescută de a te descurca în necunoscut, având în vedere că în momen
tul luării unei decizii se poate întâmpla, ca să nu fie disponibile toate informaţiile
necesare. Este important, de asemenea, modul de comunicare a deciziei, având în
vedere faptul că orice decizie depăşeşte sistemul, în care acţionează, putându-se
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extinde şi la alte sisteme, de exemplu, decizia de a reduce procentul cazurilor so
ciale internate în spitale afectează şi alte domenii decât cel medical. Comunicarea
deciziei implică trei factori:
1. cel care transmite; 2. calea de comunicare; 3. cel care recepţionează.
De aceea, trebuie să ne asigurăm, că aceasta este făcută într-un mod corect,
în acelaşi timp, trebuie avută în vedere şi situaţia particulară de luare a deciziei în
grup. situaţie întâlnită în diferite tipuri de organizaţii socio-medicale.
Principalele variante de luare a deciziei în grup sunt:
- decizia prin lipsa de răspuns, în care sunt sugerate/prezentate diferite idei
până când una este acceptată fară comentarii; este considerată o metodă consuma
toare de timp, care ar trebui utilizată doar în lipsa altor alternative;
- decizia prin regula autorităţii, în care conducătorul este cel care ia decizia
după ce ascultă discuţiile şi argumentele aduse de membrii grupului; este o varian
tă rapidă, dar care depinde mult de capacitatea managerului de a sintetiza şi alege
varianta cea mai adecvată;
- decizia prin regula minorităţii apare atunci când un individ sau un subgrup
cu autoritate argumentează şi susţine puternic un anumit punct de vedere şi „forţea
ză” restul grupului să adopte propria opţiune;
- decizia prin regula majorităţii, în care este adoptată varianta susţinută de
majoritatea membrilor grupului; uneori poate să reflecte mai mult loialitatea şi/sau
afinităţile personale şi mai puţin consistenţa propunerii adoptate; poate crea tensi
uni prin individualizarea a două subgrupuri: cei care câştigă şi cei care pierd:
- decizia prin consens, în care fiecare membru al grupului îşi exprimă şi sus
ţine o anumită opinie, fiind adoptată prin negociere acea variantă, care nu mai naşte
controverse; trebuie avut în vedere faptul că se poate ajunge la un „fals consens”,
în care unii membri ai grupului renunţă la varianta proprie pentru a nu fi puşi într-o
postură „neplăcută” faţă de restul membrilor grupului.
Ca principale avantaje ale luării deciziei în grup se pot aminti: obţinerea de
informaţii şi cunoştinţe mai complete, creşterea gradului de acceptare a soluţiilor
adoptate şi o legitimitate sporită a variantelor adoptate. Ca principale dezavantaje
se pot cita: cantitatea de timp crescută, necesară adoptării soluţiei dorite, presiunea
spre conformitate între toţi membrii grupului şi, nu în ultimul rând, disiparea res
ponsabilităţii pentru soluţiile adoptate.

CAPITOLUL 2

MANAGEMENTUL
ORGANIZATIONAL ÎN SFERA SERVICIILOR DE SĂNĂTATE

2.1. DEFINIŢIE.
OBIECTIVUL MANAGEMENTULUI ORGANIZAŢIEI
ŞI FACTORII EFICIENŢEI ORGANIZAŢIONALE
Managementul organizaţional este procesul de dezvoltare şi operare a
instituţiilor medicale pentru a fi siguri că acestea funcţionează eficient. Se preocupă
de structura acestor unităţi şi de modurile, în care pot fi obţinute cele mai bune
rezultate de la membrii colectivului, managerul, care conduce respectiva structură.
Obiectivul principal al managementului organizaţiei este creşterea eficienţei
organizaţionale. Organizaţie eficientă poate fi definită organizaţia, care îşi realizează
cu succes obiectivele şi care îşi respectă responsabilităţile faţă de toţi acei, care
participă într-un anumit mod la activitatea ei: acţionari, angajaţi, clienţi, furnizori
sau. la modul general vorbind, faţă de comunitate.
Factorii, care contribuie la eficienţa organizaţiei sunt:
- o conducere vizionară (se ia cel mai înalt nivel);
- o echipă managerială puternică;
- o forţă de muncă bine motivată, angajată, performantă şi flexibilă;
- o structură adecvată operaţiunilor şi culturii organizaţiei şi mediului, în
care funcţionează;
- o echipă de lucru eficientă în toată organizaţia, reuşind să menţină conflictul
sub control;
- scopuri şi strategii bine definite pentru a se putea opera cu ele;
- implementarea continuă, pentru inovare şi pentru o utilizare cât mai
eficientă, a noilor tehnologii, asociată cu capacitatea de a administra şi a intensifica
schimbarea, de a administra diversitatea şi de a realiza un grad rezonabil de ordine,
în condiţii de incertitudine, chiar în haos;
- o cultură pozitivă a corporaţiei, care acoperă un sistem de valori, care pune
accentul pe performanţă şi cal itate. Stilul managementului, care este o parte a culturii,
ar trebui să furnizeze supremaţia în timp ce promovează „o cultură a consensului"
în care este încurajată implicarea angajaţilor în dezvoltarea organizaţiei;
- funcţionarea organizaţiei ca o „organizaţie de învăţământ”, care facilitează
studiul tuturor membrilor ei şi care se transformă continuu;
- o capacitate de a opera în mod flexibil şi de a reacţiona rapid la schimbări,
asociată cu capacitatea de a acţiona rapid şi de a face ca lucrurile să meargă bine;
- o orientare puternică spre piaţă, care se concentrează pe maximizarea
vânzărilor profitabile prin dezvoltarea produselor şi serviciilor, care vor satisface
nevoile şi dorinţele consumatorului. Filozofia de piaţă a organizaţiei va accentua
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importanţa de a comunica clienţilor existenţi şi potenţiali avantajele produselor
şi ale serviciilor ce li se oferă. Ea va avea drept scop asigurarea că cererile sunt
realizate pentru satisfacţia atât a clienţilor (deoarece ei obţin ceea ce doresc), cât şi
a comerţului (deoarece îşi realizează obiectivele financiare şi de dezvoltare);
- o bază financiară solidă şi sisteme bune pentru evaluarea şi controlul
costurilor în management, punându-se accent pe realizarea măsurătorilor şi pe
eficienţa costurilor.
2.2. ACTIVITĂŢI ALE M ANAGEMENTULUI ORGANIZATIONAL
Managementul organizaţional se preocupă de:
1. structura organizaţiei;
2. managementul culturii;
3. managementul echipei;
4. managementul flexibilităţii;
5. managementul schimbării.
Structura organizaţiei. Definiţii,
- Structura organizaţiei. Structura unei organizaţii constă din funcţiile şi
departamentele, între care sunt realizate anumite relaţii ce implică exercitarea
autorităţii şi schimbul de informaţii. Structura trebuie să fie corespunzătoare
scopului organ izaţional şi situaţiei existente.
- Schema organizaţiei. Schema organizaţiei este procesul de divizare a
sarcinilor manageriale într-o diversitate de activităţi şi de stabilire a mijloacelor
de coordonare a acestor activităţi. Schema organizaţiei se preocupă de aspectele
structurale ale organizaţiei. Are drept scop analizarea rolurilor şi relaţiilor, astfel
încât efortul colectiv să poată fi organizat explicit, pentru realizarea scopurilor
specifice.
Linii directoare pentru schema (structura) organizaţiei
Teoreticienii clasici au dezvoltat un set de principii ale organizaţiei, dar ideea
că acestea se puteau aplica în mod universal nu mai este justificată. în orice caz.
principiile erau deseori incompatibile. Cu toate acestea, există un număr de linii
directoare, care ar putea fi luate în considerare când proiectăm sau modificăm
structurile organizaţiei, deşi aplicarea lor va depinde de caz. Aceste linii directoare
sunt descrise mai jos:
1. Distribuirea sarcinilor. Activitatea, care urmează să fie dusă la îndeplinire,
trebuie să fie definită şi distribuită în mod corespunzător angajaţilor sau
departamentelor. Activităţile conexe trebuie să fie grupate împreună, pentru evitarea
golurilor sau multiplicării muncii. Problemele, care necesită o decizie trebuie să fie
abordate cât mai aproape de zona de acţiune. Managerii nu trebuie să facă prea mult
şi nici nu trebuie să exercite un control rigid, permanent.
2. Nivelurile din structură. Prea multe niveluri de managementşi control inhibă
comunicarea şi creează o activitate suplimentară. Scopul trebuie să fie reducerea la
minimum a numărului de niveluri. Cu toate acestea, reducerea numărului de niveluri
pentru crearea unor structuri mai plate impune cerinţa stringentă de a îmbunătăţi
munca în echipă, delegarea şi metodele de integrare a activităţilor, când bucla de
control este mult mai mare şi rolul managerilor de rang intermediar nu mai există.
Procesul de reducere a numărului de niveluri (straturi) este facilitat prin utilizarea
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tehnologiei informaţiei, pentru a intensifica fluxul informaţional şi pentru a ajuta
procesul de luare a deciziilor.
3. Amplitudinea (bucla) controlului. Numărul de persoane, care poate fi
administrat sau controlat în mod corespunzător de cineva este limitat, dar acesta
diferă în funcţie de activităţi. Majoritatea oamenilor pot lucra chiar dacă bucla de
control este mai mare, atâta timp cât sunt pregătiţi să delegheze mai mult, pentru
a evita să fie implicaţi în prea multe detalii, şi să dezvolte o muncă în grup mai
bună a indivizilor care le raportează. De fapt, buclele largi de control sunt benefice,
deoarece pot spori delegarea şi munca în echipă şi îl „eliberează" pe manager de
la cel mai înalt nivel, lăsându-i mai mult timp pentru luarea deciziilor şi pentru
planificare. Atunci când numărul personalului coordonat este foarte mic, acest
fapt încurajează managerii să se implice în activitatea, care are loc sub nivelul lor,
limitând dezvoltarea profesională a subordonaţilor lor.
4. O persoană - un şef. Vorbind în general, indivizii ar trebui să raporteze
unui singur şef. Aceasta împiedică ordinele contradictorii, care pot apărea în cazul
existenţei mai multor superiori ierarhici pentru o singură persoană. Dacă managerul
evită subordonaţii imediaţi, când dă instrucţiuni, poate provoca confuzii şi poate să
submineze autoritatea acestora în faţa subalternilor.
5. Descentralizarea. Autoritatea care ia decizii trebuie să fie delegată cât mai
aproape de locul acţiunii. Există o întreagă dezbatere asupra descentralizării la
nivelul unei organizaţii: discuţia nu se referă la faptul dacă descentralizarea este
„bună"’ sau nu, ci mai degrabă Ia echilibrul, care ar trebui să existe între centralizare
şi descentralizare. Printre principalele argumente în favoarea unei descentralizări
organizaţionale sporite sunt menţionate următoarele:
- permite ca deciziile să fie luate mai aproape de nivelul operaţional;
- serviciile suportive (de ex. administraţia) vor fi, probabil, mai eficiente
dacă sunt furnizate cât mai aproape de activităţile, pe care trebuie să le sprijine;
- furnizează posibilitatea pregătirii managerilor, prin delegarea autorităţii
(care este esenţa descentralizării);
- de obicei, are un impact pozitiv asupra moralului şi motivaţiei
personalului.
în continuare, vom prezenta succint şi factorii, care influenţează gradul de
descentralizare a unei organizaţii:
6. Costul deciziei (uneori numit costul greşelilor): cu cât costul asociat unei
decizii greşite este mai mare, cu atât respectiva decizie va fi luată mai la vârf, deci
descentralizarea va fi diminuată (de exemplu, diferenţa dintre descentralizarea pu
terii de decizie de a cumpăra tomografe sau scaune); asta nu semnifică faptul că ma
nagerii superiori greşesc mai puţin (deşi ar putea fi real, având mai multe informaţii
şi fiind teoretic mai bine pregătiţi); motivul real este că responsabilitatea unei erori
le revine în totalitate; trebuie însă prevenite exagerările: uneori centralizarea costă
mai mult decât prezumtivele greşeli ale subordonaţilor.
7. Uniformitatea politicilor: favorizează centralizarea, atunci când consistenţa
activităţilor organizaţiei este primordială.
8. Dimensiunea unităţii: cu cât organizaţia este mai mare, cu atât e mai mare
descentralizarea, deoarece timpul necesar luării deciziilor în asemenea unităţi este
lung, iar deciziile încete costă, soluţia fiind descentralizarea.
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9. Tradiţia organizaţiei: poate avea o mare influenţă, mai ales dacă a avut
succes, putând stimula fie centralizarea, fie descentralizarea.
10. Concepţia superiorilor influenţează, de asemenea, gradul în care ei sunt
dispuşi să delege din propria autoritate şi să accepte riscurile asociate.
11. Concepţia angajaţilor, dorinţa lor de a avea iniţiativă şi a-şi asuma riscuri.
12. Disponibilitatea managerilor: dacă sunt puţini e greu de realizat o
descentralizare lărgită. Cheia descentralizării este antrenarea managerilor, iar
descentralizarea este cea mai bună metodă de antrenament.
13. Tehnicile de control disponibile influenţează gradul descentralizării, fară
control eficient neputând fi vorba de descentralizare, ci de pierderea controlului
organizaţiei.
14. Dinamica unităţii: când se doreşte o schimbare rapidă, descentralizarea,
chiar cu manageri neexperimentaţi, poate fi soluţia, „forţându-se“ practic, astfel,
schimbarea; dimpotrivă, în companiile vechi, conservatoare, care nu agreează
schimbările bruşte, este favorizată centralizarea.
în afara acestor factori, toţi interni organizaţiei, pot exista şi influenţe exterioare,
care să faciliteze sau nu descentralizarea, ca de exemplu, legislaţia, climatul socio
economic, filozofia politică dominantă.
15. Optimizarea structurii. Aveţi totdeauna în vedere o schemă a organizaţiei
ideale, dar nu uitaţi că aceasta poate că va trebui să fie modificată, pentru a se
potrivi aptitudinilor şi competenţelor indivizilor-cheie.
16. Relevanţa pentru necesităţile organizaţionale. Structura organizaţiei
trebuie să fie amendată sau dezvoltată pentru a răspunde necesităţilor existente,
în condiţiile actuale de dezorganizare şi schimbare, aceasta înseamnă o tendinţă
spre structuri mai descentralizate şi mai flexibile, cu o responsabilitate mai mare
acordată indivizilor şi cu lărgirea utilizării echipelor, care creează proiectele, pentru
a administra atât ocaziile favorabile, cât şi situaţiile ameninţătoare. Acest lucru
implică o abordare nebirocrată, neoficială, coordonată pentru schema organizaţiei
(de exemplu, forma organizaţiei va urma funcţiile sale, şi nu invers).
Abordarea fundamentală a schemei organizaţiei constă în:
- a defini ce face organizaţia existentă - scopurile şi obiectivele ei;
- a analiza şi identifica activităţile sau sarcinile;
- a distribui activităţile ce au legătură cu acestea personalului individual;
- a distribui activităţile legate de grup îndeplinite de personal în unităţile
organizaţionale;
- a furniza pentru management şi a coordona activităţile de la fiecare nivel
de responsabilitate;
- a stabili relaţiile de raportare şi de comunicare.
Organizaţii formale şi informale. Departamentarea.
Organizaţiile se nasc din nevoia umană de cooperare.
Ele au o structură formală şi una informală, ce determină fluxul de activitate şi
relaţiile interpersonale din organizaţie.
Structura formală este planificată şi publică, cea informală este neplanificată
şi implicită. Structura formală este reprezentată de structura oficială a organizaţiei
(organigrame, fluxuri de producţie), în timp ce structura informală a organizaţiei
este reprezentată de relaţiile personale neoficiale ce se stabilesc între membrii
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organizaţiei, şi care influenţează eficacitatea, cu care organizaţia îşi desfăşoară
activitatea. Cele două tipuri de structuri sunt complementare.
Organizaţiile formale sunt acele organizaţii, în care activităţile a două sau
mai multe persoane sunt coordonate în mod conştient spre un obiectiv dat. Esenţa
lor constă din existenţa unui scop comun, conştientizat. Persoanele din aceste
organizaţii au deci un scop comun, comunică între ele şi au voinţa de a acţiona.
Organizaţiile formale îşi au definită o zonă clară de libertate de acţiune.
Structurile informale sunt date de existenţa unor activităţi de grup fară un scop
comun conştientizat, în care grupurile sunt dinamice, se fac şi se desfac, şi în care
se dezvoltă relaţiile interpersonale.
Rolul organizaţional încorporează obiective verificabile, sarcini şi activităţi
clar definite şi o arie de autoritate bine înţeleasă. Pentru ca rolul să fie operaţional,
este nevoie, pe lângă resurse şi instrumente, de informaţie.
Pentru definirea structurii organizaţiei şi a rolurilor este nevoie de gruparea
activităţilor necesare atingerii scopurilor, de desemnarea unui manager cu autoritate
pentru a controla aceste grupări de activităţi, precum şi de coordonarea orizontală
şi verticală a acestora.
Proiectarea structurii organizaţiei se face pentru: a clarifica cine ce trebuie să
facă, cine răspunde de anumite rezultate; a îndepărta obstacolele datorate confuziei
şi nesiguranţei sarcinilor de lucru; a stabili o reţea de comunicare a deciziilor, care
să reflecte şi să sprijine obiectivele organizaţiei.
Aici acţionează două principii de bază:
a)
principiul unităţii obiectivelor - o structură organizaţională este eficac
dacă favorizează contribuţia indivizilor la atingerea scopurilor şi obiectivelor
organizaţiei.
h) principiul eficienţei - o structură organizaţională este eficientă dacă
favorizează atingerea obiectivelor de către oameni (deci este eficace) la un cost
minim sau cu consecinţe nefavorabile minime.
Organizarea ca proces presupune câţiva paşi esenţiali:
1. stabilirea obiectivelor organizaţiei;
2. formularea obiectivelor derivate, a planurilor şi politicilor;
3. identificarea şi clasificarea activităţilor necesare pentru atingerea
obiectivelor;
4. gruparea activităţilor în lumina resurselor umane şi materiale disponibile şi
a modului cel mai bun de folosire a acestora;
5. delegarea autorităţii necesare îndeplinirii activităţilor de către şeful fiecărui
grup;
6. legarea acestor grupări atât pe orizontală, cât şi pe verticală prin relaţii de
autoritate şi sisteme informaţionale.
Organizaţiile, de obicei, prezintă diferite niveluri de organizare, deoarece
întotdeauna există o limită în ceea ce priveşte numărul de persoane ce se află sub
îndrumarea unui manager. Acest principiu simplu era cunoscut încă din antichitate.
Înainte de a porni exodul în Egipt. Moise primeşte următorul sfat: „Tu nu poţi
face acest lucru singur. Alege-ţi oameni capabili şi fa-i conducători asupra miilor,
sutelor, cincizecilor şi zecilor. Lasă-i pe ei să judece. Toate lucrurile mari să Ie
aducă la judecata ta, iar lucrurile mărunte să le judece ei”.
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Departamentarea organizaţiilor se face tocmai pentru ca un manager să aibă
autoritate asupra activităţilor specifice dintr-o arie distinctă, o diviziune sau o filială
a unei organizaţii.
Departamentarea poate fi: numerică, în timp, pe funcţii, teritorială, pe produse,
pe client, pe marketing, pe proces sau echipamente, pe servicii.
Cea mai frecventă este departamentarea funcţională, care are avantajul că este
logică, demonstrată în timp, bazată pe specializarea ocupaţională, ceea ce simplifică
atât formarea, cât şi asumarea responsabilităţii rezultatelor. Ea implică un control de
la vârf, este eficientă în utilizarea forţei de muncă şi puterea şi prestigiul activităţii
de bază sunt bine apărate de manageri.
Astfel, vom întâlni frecvent organizaţii împărţite pe departamente de producţie
sau de servicii, financiar, de marketing, de informatică etc. Dezavantajele unei astfel
de compartimentări constau în faptul că o atare diferenţiere duce la apariţia loialităţii
faţă de funcţie, nu faţă de organizaţie ca întreg, a unor ziduri de comunicare între
funcţii, complică formarea şi dezvoltarea managerilor şi, ca urmare, promovarea
acestora.
în cazul organizaţiilor mari, ce cuprind arii geografice întinse, departamentarea
funcţională este greu de coordonat. Una dintre problemele ce se ridică este cea a
dorinţei de a exercita controlul - departamentul respectiv uită că scopul activităţii
este de а-i servi pe ceilalţi şi doreşte să preia controîul.
De asemenea, specializarea extremă duce la muncă neinteresantă, plicticoasă,
care scade motivaţia. De aceea, este bine ca departamentarea să se facă cât mai
aproape de punctul de oferire al serviciului, deci să existe un grad crescut de
descentralizare.
2 3 . CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ
Cultura unei organizaţii poate fi definită pe larg, ca un model de credinţe,
atitudini, presupuneri şi valori comune într-o organizaţie, care modelează felul
în care oamenii acţionează şi interacţionează şi care influenţează puternic modul
în care lucrurile se pot realiza. Culturile sunt funcţionale, dacă sprijină în mod
pozitiv realizările obiectivelor organizaţiei, sau disfuncţionale, dacă împiedică
funcţionarea eficientă a organizaţiei. Există numeroase tipologii culturale, una
dintre cele mai cunoscute fiind cea elaborată de
culturi organizaţionale:
1. cultura puterii;
2. cultura sarcinilor;
3. cultura rolurilor (sau birocratică) şi
4. cultura personală.
Cultura puterii: organizaţia în care pre
domină o astfel de cultură seamănă cu o pânză
de păianjen (figura 17).
Centrul acestei „pânze” este sursa centra
lă de putere, de la care iradiază agenţi ai aces
tei puteri, de obicei fiind vorba de specialişti.
Organizaţia se bazează pe existenţa unui lider
puternic, charismatic. Structurile şi regulile
Figura 17. Cultura puterii
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formale sunt considerate mai puţin importante decât personalitatea conducătorului.
Organizaţia se bazează pe valori precum încrederea reciprocă, iar pentru comuni
care interioară sunt utilizate contactele interpersonale directe, neexistând canale de
comunicare formale prestabilite riguros.
Pentru a avea succes şi a corespunde cerinţelor mediului, organizaţia trebuie să
aibă conducători dinamici, întreprinzători.
Acest tip de cultură duce la alcătuirea unor organizaţii puternice şi încrezătoare
în capacităţile proprii, care reacţionează rapid în medii instabile şi primejdioase.
Comportamentul dat depinde. însă, exclusiv de calitatea persoanelor ce deţin
puterea, comportamentul lor fiind esenţa succesului organizaţiei, de unde importanţa
acordată unei selecţii directe.
Indivizii, care agreează o asemenea cultură organizaţională sunt cei care nu
pun în prim-planul priorităţilor securitatea locului de muncă şi care iubesc riscul,
dar şi avantajele (materiale sau morale) substanţiale şi rapide.
Cultura sarcinilor. Este caracteristică organizaţiilor orientate spre atingerea
rezultatelor. Poate fi reprezentată ca o reţea cu multe interferenţe (o schemă
matriceală), în care puterea se află la interstiţiile acestei reţele {figura 18).
Filozofia de funcţionare a unei asemenea organizaţii constă în a pune împreună
oamenii potriviţi la nivelul potrivit cu resursele necesare, având o mare autonomie
şi libertate pentru realizarea obiectivului stabilit.
Autoritatea este, mai ales, cea a expertului şi mai puţin bazată pe poziţia
ocupată în structura organizaţiei. Este cultura echipei, în care nu există ierarhii
rigide, capacitatea de lucru în echipă fiind cea mai apreciată. Intr-o astfel de
organizaţie, datorită accentului pus pe creativitate şi pe rezistenţă faţă de centralism
este greu de impus disciplina; ea este eficace în perioade de schimbări rapide, cu
suficiente resurse disponibile. După cum poate sugera şi reprezentarea matriceală,
este vorba de o cultură a echipei, în care rezultatul obţinut de echipă îl eclipsează
pe cel individual şi în care puterea este mult mai dispersată faţă de celelalte tipuri
de culturi descrise.
Este o cultură ce oferă multă flexibilitate, într-un mediu instabil asigurând o
mare viteză de reacţie, necesitând însă resurse considerabile pentru a funcţiona.
Cultura rolului a fost schematizată sub forma unui templu grec {figura 19).

Figura 18. Cultura sarcinilor
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Figura 19. Cultura rolului

Puterea o dau „stâlpii de susţinere", care întruchipează funcţiile şi departamen
tele organizaţiei, fiecare cu mare autoritate şi autonomie intrinsecă, individuală.
Puterea şi autoritatea sunt deţinute de diferite grupuri cu funcţii specifice. Fişa
postului e mai importantă decât cei care ocupă postul. Activitatea organizaţiei se
bazează pe proceduri birocratice. Posturile sunt ierarhizate strict, iar problemele se
rezolvă prin trimiterea lor către forurile superioare ierarhic. Cele mai bune rezultate
le obţin astfel de organizaţii în medii stabile, cu resurse suficiente, atunci când au
de îndeplinit sarcini repetitive, chiar în volum sporit; managementul este foarte
flexibil, controlul concentrându-se mai ales asupra rezultatelor şi mai puţin asupra
mijloacelor, de aceea este considerat şi ca o cultură ce poate genera instabilitate.
Mulţi teoreticieni consideră că acest gen de cultură organizaţională este cel
mai potrivit în viaţa modernă, din punct de vedere ideologic fiind în ton cu noţiunile
de libertate individuală, capacitate de adaptare, viteză de reacţie la schimbare.
Dezavantajul principal, după cum am menţionat, constă în faptul că rareori
există resurse suficiente pentru un asemenea tip de organizaţie.
Cultura personală poate fi reprezenta
tă ca o galaxie cu clustere stelare; este acea
cultură în care individul creativ este în centrul
atenţiei şi admiraţiei organizaţiei {figura 20).
Dacă există vreo structură formală a orga
nizaţiei, aceasta e redusă la minim, ea existând
doar pentru а-i servi pe indivizii din interior.
Organizaţia se focalizează pe un cluster de in
divizi „stele”, iar regulile şi normele organiza
ţiei sunt dezvoltate în jurul acestor personali
tăţi. în modelul dat nu obiectivele organizaţiei
primează, ci cele ale indivizilor, care decid şi
deţin puterea.
Figura 20. Cultura personală
Individualitatea creativă este în centrul
atenţiei. Structura formală este centrată în jurul „starurilor” individuale, iar acţiu
nile se desfăşoară numai cu acordul individualităţilor. Regulile sunt în general pu
ţine şi permisive. în general, se consideră că profesiile liberale pot adopta atitudini
înrudite cu această cultură, creând mici „celule" de cultură personală în interiorul
culturii organizaţionale mai largi. Spre exemplu, un doctor sau un avocat se apre
ciază că-şi urmăresc cu preponderenţă interesul personal, realizările obţinute fiind
pentru propria carieră şi doar indirect şi pentru organizaţia căreia îi aparţin; astfel,
organizaţia (spitalul, baroul etc.) este doar locul unde îşi pot desfăşura activitatea
în interes personal şi doar în subsidiar creând beneficii şi pentru organizaţie în
ansamblu.
Existenţa unor indivizi cu asemenea criterii axiologice face foarte dificilă con
ducerea organizaţiei, din care fac parte, deoarece sunt specialişti, găsesc uşor alter
native şi, ca atare, metodele coercitive nu sunt eficiente. Aşa că. de obicei, influen
ţarea lor se poate face doar de personalităţi la fel de puternice, fapt greu de obţinut
pe termen lung. Asemenea organizaţii sunt caracteristice, mai ales, profesiunilor
liberale, medicina fiind unul din mediile cele mai comune de manifestare a acestui
tip de cultură.
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Handy, cel care a dezvoltat această tipologie a culturilor organizaţionale, crede
că există o legătură importantă între tipul cultural şi eficienţa organizaţiei. El nu
sugerează însă că există o cultură perfectă sau că o anume cultură este mai bună
decât alta per se, ci mai degrabă susţine că eficienţa provine din dezvoltarea acelei
culturi, care se potriveşte cel mai bine provocărilor externe şi interne ale organizaţi
ei. Astfel, de exemplu, dacă mediul este stabil, resursele sunt relativ consistente, iar
cerinţele organizaţiei se referă la cantităţi mari (de produse, de servicii etc.) obţinu
te însă prin operaţiuni de rutină, atunci o cultură a valorilor va fi cea mai potrivită.
Dacă mediul se schimbă rapid şi resursele sunt rezonabile, atunci o cultură mai fle
xibilă, orientată spre rezultate, va servi organizaţia mai bine, iar cultura serviciilor
va fi posibil mai potrivită decât cea mai puţin dinamică a rolurilor.
Toate aceste tipologii sugerează că cultura este un ingredient important al per
formanţei organizaţionale. Acest lucru este cu atât mai important în organizaţiile
socio-medicale, unde relaţiile personale interumane sunt în centrul activităţii zilni
ce; în aceste condiţii, numai împărtăşirea unui set comun de valori şi norme poate
reduce complexitatea şi incertitudinea asociată unei asemenea activităţi, facilitând
procesele de luare a deciziei, coordonare şi control.
2.4. M ANAGEMENTUL CULTURII ORGANIZAŢIONALE
Managementul culturii se referă la reintroducerea sau implementarea unei cul
turi funcţionale existente sau la schimbarea unei culturi disfuncţionale.
Abordarea va fi efectuată prin unele consideraţii generale. Managementul cul
turii este o problemă de analiză şi diagnostic urmată de aplicarea unei măsuri de
consolidare corespunzătoare sau de schimbarea metodei de lucru.
Consideraţii generale. Deoarece culturile au evoluat şi sunt, de obicei, adânc
înrădăcinate, schimbarea lor este dificilă. Este foarte greu să-i convingi pe oameni
să-şi schimbe atitudinile şi credinţele de mult timp încetăţenite şi de aceea deseori
încercările de a face acest lucru eşuează. Un singur lucru am putea face să-i convin
gem să-şi schimbe comportamentul reducând elementele disfuncţionale în cultură
şi sprijinind întroducerea elementelor funcţionale.
Insă schimbarea comportamentului nu este întotdeauna uşoară, deşi poate avea
loc în situaţii dramatice, cum ar fi crizele, schimbarea unei proprietăţi pe alta sau
sosirea unui conducător puternic, autocrat, charismatic şi vizionar.
Analiză şi diagnostic. Analiza culturii şi diagnosticarea nevoilor manageriale
poate fi îndeplinită pe bază continuă, prin observarea şi notarea comportamentelor,
care indică valorile şi normele prevalente în organizaţie. O analiză mai detaliată
ar putea utiliza instrumente, cum ar fi interviurile, chestionarele, focus-grupurile
(grupuri reprezentative de angajaţi ai căror opinii sunt recomandate în problemele
organizaţionale sau de muncă), discuţiile privind atitudini şi seminarele de lucru.
Tehnicile managementului culturii. Una sau mai multe din următoarele abor
dări pot fi utilizate pentru a ajuta la managementul culturii:
Problema declarării misiunii şi a valorii, care statuează în mod explicit în
cotro se îndreaptă organizaţia şi valorile, pe care le adoptă ea pentru a ajunge acolo,
dar aceste declaraţii trebuie să reprezinte realitatea şi să fie urmate de seminare de
lucru, pregătire şi discuţii, care să traducă cuvintele în fapte.
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- Seminare de lucru, care adună la un loc persoanele implicate, pentru discu
tarea noilor modalităţi de comportament şi practica aplicabilităţii lor.
- Programe de educaţie şi pregătire, în cadrul cărora persoanele îşi lărgesc
cunoştinţele şi învaţă noi deprinderi.
- Programe de management al performanţei, care să asigure prin mecanisme
de fixare a obiectivului şi de evaluare a performanţei că valorile, normele şi com
portamentele, pe care programul de schimbare culturală le dezvoltă sunt absorbite
şi acţionează ca parte a procesului normal de management.
- Sisteme de recompensare, care să recompenseze angajaţii pentru com
portamentul aflat în concordanţă cu valorile precizate într-un program de schim
bare a culturii.
Astfel de programe pot fi utilizate nu numai pentru schimbare, dar şi pentru
reconsolidarea unei culturi. în mod ideal, ele ar trebui să fie conduse pe o bază
organizaţionaiă vastă, recunoscând probabil faptul că diferite părţi ale organizaţiei
pot în mod legitim să aibă diferite culturi şi că ar putea fi neproductivă impunerea
unei culturi noi asupra lor.

2.5.
MANAGEMENTUL ECHIPEICOMPONENTĂ A MANAGEMENTULUI CULTURII
Managementul organizaţional se preocupă de cea mai bună utilizare a oame
nilor. Trebuie să se recunoască faptul că organizaţiile sunt sisteme cooperatiste,
care constau din grupuri de oameni ce muncesc împreună. Ei pot lucra în grupuri
oficiale alcătuite pentru realizarea unui scop definit sau pot lucra informai.
Managementul echipei este procesul de îmbunătăţire a calităţii muncii în echi
pă la nivel organizaţional. Munca în echipă devine mai semnificativă când tehno
logia sau procesele de operare necesită o activitate „celulară” sau o interacţiune
substanţială între persoanele care îndeplinesc diferite funcţiuni, dar au un scop co
mun. Munca în echipă este mai importantă în perioadele de schimbare rapidă sau de
criză. O organizaţie, care trebuie să se adapteze rapid la schimbare, va trebui să se
bazeze pe munca în echipă, astfel încât să poată să-şi concentreze anumite resurse
şi să răspundă în mod rapid la noile ocazii favorabile sau la situaţii ameninţătoare.
Tendinţa ca organizaţiile să devină orizontale, deoarece nivelurile de stratifi
care ale managementului sau de control sunt neacoperite, creează necesitatea unei
mai bune munci în echipă. în aceste cazuri, managerii vor avea bucle de control
mai mari şi trebuie să delege o responsabilitate mai mare echipelor lor, care, la
rândul lor, vor fi forţate să-şi coordoneze propria activitate mai degrabă decât să
se bazeze pe şeful ierarhic. Devin şi mai importante echipele ce realizează proiecte
interdisciplinare, caz frecvent în asistenţa socio-medicală. Disponibilitatea imedia
tă a informaţiei manageriale şi facilităţile de comunicare furnizate prin tehnologia
informaţională asistă echipele neoficiale să funcţioneze mai eficient.

Tehnici de îmbunătăţire a muncii în echipă.
- Alegeţi persoanele, care se vor adapta culturii şi muncii celorlalţi, dar care,
totuşi au capacitatea de a-şi asuma responsabilitatea când este necesar.
- Accentuaţi faptul că munca constructivă în echipă este o valoare fundamen
tală în organizaţie.
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- Fixaţi obiective cu deschidere mare pentru persoanele, care trebuie să lucre
ze împreună. Acestea vor lua forma scopurilor ce trebuie realizate sau a proiectelor
ce trebuie duse la bun sfârşit prin acţiune comună.
- La nivelul secţiilor sau departamentelor, creaţi grupe autonome de lucru,
care să răspundă pentru toate aspectele activităţii lor şi care pot să nu fie conduse
de un superior ierarhic formal desemnat.
- Evaluaţi performanţa oamenilor nu numai pe baza rezultatelor obţinute, dar
şi pe baza gradului, în care aceştia susţin valoarea muncii în echipă.
- încurajaţi personalul să creeze reţele de lucru - lucrurile se realizează în
organizaţii, ca şi în lumea exterioară, în funcţie de persoana, pe care o cunoaştem şi
de ceea ce cunoaştem. Faptul că suntem corecţi, dar nu putem să-i facem pe ceilalţi
să meargă alături de noi, nu este un lucru pozitiv. Şi acest lucru se face cel mai bine
prin canale neoficiale, mai degrabă decât bazându-ne pe rapoarte, recomandări sau
comitete. în mod accidental, aceasta este o abordare, pe care persoanele care nu
deţin puterea pot s-o folosească cu rezultate bune.
- Stabiliţi echipe de lucru interdepartamentale, pe care le veţi instrui asupra
modului cum să procedeze pentru îndeplinirea proiectelor.
- Renunţaţi la politicile neproductive.
- Descrieţi şi gândiţi-vă la organizaţie, ca la un sistem de echipe unite printrun scop comun. Nu puneţi accent pe ierarhie. Renunţaţi la departamente, dacă vă
stau în cale, şi nu vă alarmaţi dacă vor exista dezacorduri. Aduceţi-vă aminte de
valoarea conflictului „constructiv” ca motor al progresului.
- Formulaţi şi implementaţi strategiile privind angajarea şi comunicarea, care
dezvoltă comuniunea de păreri.
- Planificaţi „zilele libere” şi conferinţele pentru echipele de lucru, astfel în
cât acestea să poată să se reunească şi să exploreze unele probleme reale, fară pre
siunea muncii de zi cu zi.
- Recunoaşteţi şi recompensaţi persoanele, care au lucrat bine în cadrul echi
pelor.
- Introduceţi sistemele de recompensare a echipei/echipelor pentru realizarea
obiectivelor.
- Utilizaţi programele de pregătire pentru deprinderea creării contactelor interumane. Deseori acestea pot avea rezultate extrem de benefice, superioare chiar
unor cursuri de aptitudini speciale.
- Utilizaţi abilităţile de creare a echipei şi pe cele de pregătire interactivă,
pentru a îmbogăţi celelalte abordări, dar nu vă bazaţi pe faptul că vor avea efect. în
afara cazului, în care mesajele pe care le conţin sunt în concordanţă cu cultura şi
valorile organizaţiei.
2.6. M ANAGEMENTUL FLEXIBILITĂŢII
O abordare flexibilă pentru managementul organizaţional este necesară pentru
a ne asigura că organizaţia va putea să se adapteze la schimbare, să reacţioneze
prompt îa noile situaţii ameninţătoare şi la ocazii favorabile, pentru a adminis
tra operaţii diverse şi descentralizate. Managementul flexibilităţii este procesul de
aplicare a diverselor tehnici pentru realizarea flexibilităţii în organizaţii în scopul
îmbunătăţirii eficienţei generale.
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Tehnici de realizare a flexibilităţii.
Sistematizarea flexibilităţii, ca metodă de re 'lizare cât mai eficientă a utilizării
resurselor, poate avea mai multe forme:

Flexibilitate ce se bazează pe contractele de muncă.
Aceasta se referă la contractele angajaţilor, cart specifică flexibilitatea ca un
aspect-cheie al condiţiilor de muncă. Activităţile sunt descrise în termeni, care ac
centuează scopul general al activităţii şi principalele ei responsabilităţi. Flexibili
tatea bazată pe contractul de muncă se poate realiza şi prin angajarea prin contract
a muncitorilor, cărora Ii se cere să lucreze în orice domeniu corespunzător aptitu
dinilor lor.

Flexibilitate bazată pe programul de lucru.
Această flexibilitate poate fi realizată prin utilizarea orarului flexibil stabilit
zilnic (orar glisant), săptămânal sau anual.

Flexibilitate în funcţie de munca prestată.
Această flexibilitate înseamnă că muncitorii pot fi transferaţi dintr-o funcţie
în alta şi că au posibilitatea să utilizeze o gamă mai vastă de abilităţi în cadrul
competenţelor lor (multitudine de competenţe). Firmele pot introduce acest tip de
flexibilitate după implementarea unor noi abordări operaţionale, cum ar fi sistemele
de producţie flexibile, producţia coordonată şi sistemele „just in tim e'’.
Flexibilitatea funcţională este în special importantă în cazul organizaţiilor care
utilizează în mod intensiv echipamente şi sisteme sofisticate, ce necesită întreţine
re corespunzătoare dacă acestea urmează să producă la nivel optim. Flexibilitatea
funcţională sau flexibilitatea în funcţie de munca prestată mai înseamnă, că acolo
unde cantitatea de muncă fluctuează, angajaţii pot fi transferaţi rapid pentru a rezol
va sarcinile suplimentare.

Flexibilitate în funcţie de abilităţi.
Această flexibilitate poate fi realizată numai când angajaţii deţin abilităţile
necesare pentru îndeplinirea diferitor sarcini, de exemplu, operatorii, care au ap
titudinile necesare nu numai pentru a lucra pe utilajele lor, dar care îndeplinesc şi
activităţile de întreţinere şi care rezolvă defectele şi opririle minore.

Flexibilitate în funcţie de organizaţie.
Abordarea flexibilităţii de către organizaţie include utilizarea mai intensivă a
unui personal, care să lucreze part time (jumătăţi de normă etc.), sau a unui perso
nal temporar ori a muncitorilor angajaţi prin contract şi se bazează pe un nucleu de
angajaţi permanenţi, care îndeplinesc funcţiunile fundamentale ale organizaţiei.

2.7. MANAGEMENTUL TIMPULUI DE LUCRU
Timpul reprezintă o resursă ce poate fi utilizată, dar nu şi prelungită. Organi
zarea timpului de lucru este foarte importantă pentru manager. S-a constatat, că cu
cât este mai sus în ierarhie, o mare parte a timpului managerului este controlată de
superiori, de egali, de subordonaţi sau de clienţi.

Folosirea eficientă a timpului.
Folosirea mai eficientă a timpului presupune, în primul rând, clarificarea sco
pului muncii şi stabilirea priorităţilor. Odată acestea fiind stabilite, se poate trece
la identificarea activităţilor ce facilitează atingerea scopurilor prioritare, asigurarea
199

resurselor necesare activităţii (atât cele materiale, cât şi cele de personal), planifi
carea activităţilor în secvenţă logică cu specificarea perioadei de timp alocate şi autodisciplinarea, pentru a respecta planul întocmit până la atingerea scopului propus
sau până când devine clar faptul că planul trebuie schimbat.
S-a încercat analiza folosirii timpului prezent prin înregistrarea la fiecare jum ă
tate de oră a activităţii, în care este angajat managerul, şi identificarea categoriilor
generale de activitate (planificare, buget, evaluare, decizie etc.), pentru a determina
procentul din totalul orelor săptămânii de lucru pentru fiecare categorie.
Dacă, făcând această analiză, se observă că unei categorii de activităţi i se
alocă un timp disproporţionat de mare, iar altei categorii de aceeaşi importanţă
- un timp prea scurt, managerul trebuie să stabilească obiective pentru restabilirea
echilibrului.
S-a observat că managerii au tendinţa de a aloca mai mult timp activităţii pe
care o fac mai bine şi Ie place să le evite pe cele în care se simt incompetenţi.

Stabilirea obiectivelor şi priorităţilor.
Obiectivele pot fi pe termen lung, mediu sau scurt.
Se propune stabilirea de obiective personale din trei puncte de vedere:
1. obiective, pe care individul ar dori să le realizeze în următorii 5 ani;
2. obiective, pe care individul ar dori să le realizeze în următoarele 6 luni;
3. obiective, pe care individul ar dori să le realizeze azi.
Pentru obiectivele sus-numite se pot apoi stabili trei tipuri de priorităţi:
a) prioritate înaltă (trebuie atinse);
b) prioritate moderată (să fie dorinţă de a le atinge);
c) prioritate mică (pot fi abandonate pentru moment).

Instrumente folosite în managementul timpului.
In managementul timpului de lucru pot fi folosite următoarele instrumente:
- matricea decizională sau arborele decizional;
- graficul Gantt. care este un instrument de planificare şi monitorizare a tim
pului de lucru, în cadrul unui proiect complex, în care mai multe activităţi
se pot derula în paralel;
- diagrama PERT şi metoda drumului critic.

Sfaturi utile în managementul timpului de lucru.
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învăţaţi să folosiţi o agendă, în care să vă programaţi întâlnirile de lucru!
Pentru corespondenţă, scrieţi răspunsul Ia anumite adrese direct pe ele!
Există începuturi şi sfârşituri de adresare stereotipe!
Stabiliţi un timp fix de durată a şedinţelor!
Grupaţi sarciniie mici şi neimportante pentru a le rezolva în bloc!
Culegeţi informaţiile necesare şi pertinente înainte de a lua o decizie!
Nu vă angajaţi emoţional în problemele altor sectoare, care nu afectează
obiectivele, pe care vi le-aţi propus!
Daţi indicaţii simple şi clare!
Delegaţi cât mai mult, amânaţi cât mai puţin!
învăţaţi să spuneţi: NU, aceasta nu este problema mea!
Fiţi punctuali şi încurajaţi punctualitatea altora!
Micşoraţi întreruperile datorate telefoanelor, evitaţi conversaţiile inutile!
Citiţi numai ceea ce este important din corespondenţă!

-

începeţi discuţia în biroul altuia pentru a vă putea retrage când
vreţi!
O persoană invitată să stea jos va consuma de 2-3 ori mai mult timp decât
este necesar!
telefonul:
- intraţi imediat în subiect;
- încheiaţi imediat când subiectul s-a terminat;
- încercaţi ca un sfert din convorbirile d-voastră să dureze sub 3 minute.
corespondenţa:
- schiţaţi ce vreţi să scrieţi;
- ordonaţi-vă corespondenţa;
- tipizaţi, folosiţi cărţi poştale tipizate;
- folosiţi dictafonul;
- nu scrieţi, dacă este posibil, mai mult de o pagină;
- sortaţi scrisorile;
- problemele importante abordate în scrisori rezolvaţi-le, pe celelalte daţi-le
altora pentru soluţionare sau uitaţi-le!
- nu păstraţi pe birou hârtii cu probleme care nu se rezolvă!
timpul pentru lectură:
- nu păstraţi mai mult de două săptămâni ceea ce nu aţi
citit;
- citiţi numai ceea ce vă interesează;
- deciziile minore luaţi-le repede. Nu amânaţi până în ultima clipă luarea
unei decizii, întrucât riscaţi să luaţi una greşită!
- recompensaţi verbal şi în scris, repede, imediat ce aţi rezolvat o proble
mă!
- nu vă lăsaţi copleşiţi de activităţi fără valoare!
- alegeţi momentul cel mai oportun din zi pentru activităţile importante - de
obicei, dimineaţa, când sunteţi odihnit!
- faceţi un singur lucru important pe zi!
- o serie de crize pot fi anticipate!
- în caz de criză, luaţi un moment de calm!
Stiluri de comportament individual ce duc la utilizarea neraţională a timpului:
1. Stilul indecis - duce la amânare, la aglomerare.
2. Stilul „prea agreabil” - are dificultăţi în a spune NU.
3. Sunteţi obosit - nu vă mai puteţi concentra, randamentul vă scade. E pre
ferabil să luaţi o perioadă de odihnă, după care veţi fi mult mai productiv.

CAPITOLUL 3

MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII
ÎN PROCESUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI
DE SĂNĂTATE
3.1. DEFINIŢIE. NOŢIUNI GENERALE
Managementul schimbării este procesul de sprijinire a instituţiilor medicale în
procesul de a implementa favorabil schimbarea.
Tipuri de schimbare.
Se descriu mai multe tipuri de schimbare. După C. Handy, schimbarea poate
fi indusă: de rutină, pentru a face faţă unei crize, inovatoare sau de transformare a
organizaţiei într-un sistem social foarte diferit.
1. Schimbarea de rutină.
Acest tip de schimbare este frecvent întâlnit în organizaţii, fiind cel care re
zolvă problemele, menţine status-quo-ul prin restabilirea continuă a echilibrului,
readuce deviaţiile înapoi la normal. Obiectivul ei este menţinerea pe linia de plutire
- să nu se scufunde vaporul. Vaporul va pluti atâta timp cât apele sunt liniştite.
2. Schimbarea în criză.
Aceasta are loc atunci când apare pe neaşteptate o deviaţie în buna funcţionare
a organizaţiei, care necesită o corectare imediată, neexistând timp de consultare. în
astfel de cazuri, sunt necesare decizii rapide, care să restabilească echilibrul. Deci
ziile sânt centrale şi unilaterale, pentru moment indivizii fiind dispuşi să-şi schimbe
comportamentul radical, ca să facă faţă crizei.
Acest tip de schimbare este de scurtă durată, radical şi poate fi comparat cu
stingerea unui incendiu izbucnit pe neaşteptate. Pompierul este omul zilei - vine,
dă ordine, stinge focul şi pleacă.
3. Schimbarea inovatoare.
Acest tip de schimbare foloseşte metoda de încercare şi eroare, se bazează pe
creativitate şi duce la aplicarea de noi metode de lucru. Anumite situaţii încurajează
inovarea:
- structurile plate, nebirocratice;
- presiunile externe mari;
- descentralizarea puterii;
- existenţa unei formalizări minime;
- accentul pe calitate mai mult decât pe volum;
- satisfacţia mare în muncă;
- politicile de personal ce permit iniţiativa;
- existenţa unor resurse garantate.
4. Transformarea.
Este o schimbare radicală ce duce la apariţia unei organizaţii total diferite, ea
vizează sincronizarea simultană dintre cultura şi structura organizaţiei, se carac
terizează prin faptul că schimbarea porneşte de la vârf, unde există întotdeauna o
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viziune, iar echipa managerială de la vârf este nouă şi în stare să ia decizii strategi
ce, fară să se implice sentimental. De asemenea, în organizaţie există posibilitatea
mişcării masive de personal.
Realizarea managementului schimbării este unul din rolurile majore, pe care le
poate avea un manager într-o organizaţie. Pentru a înţelege cum se schimbă orga
nizaţiile, managerii trebuie să înţeleagă mai întâi cum se schimbă indivizii. Ideal,
la nivel individual devenim mai întâi conştienţi de necesitatea schimbării, apoi ne
formăm o atitudine faţă de această schimbare, iar la sfârşit ne modificăm compor
tamentul pentru a ne adapta schimbării.
Fiecare individ parcurge acest ciclu într-un mod particular, în funcţie de o serie
de factori, precum natura schimbării, personalitatea individuală, experienţa şi abi
litatea de a adopta noul comportament solicitat de schimbare. Organizaţiile parcurg
un ciclu al schimbării, care reprezintă modificările agregate ale comportamentului
tuturor membrilor componenţi. Adoptarea unei noi idei într-o organizaţie are forma
unei sinusoide: la început doar puţini indivizi adoptă ideea; pe măsură ce timpul
trece, se mai adaugă câţiva, realizarea unei mase critice de agenţi ai schimbării
necesitârd o perioadă mai lungă de timp.
Di: acel moment, adoptarea ideii/schimbării de către ceilalţi membri ai orga
nizaţiei va fi mult mai rapidă, până în momentul, în care majoritatea organizaţiei va
adopta schimbarea.
Tot acest comportament a fost struct irat de către Roger şi Shoemaker, într-o
teorie a schimbării, care are la bază următoarele ;poteze:
- fiecare persoană aparţine unei reţele somase care-i va influenţa comporta
mentul;
- oamenii sunt influenţaţi de oameni;
- locul ocupat de o persoană într-o astfel de reţea (lider, executant etc.) este
un bun predictor al modului în care respectivul va accepta schimbarea;
- contactele informale, alături de cele oficiale, sunt vitale pentru schimbări
reuşite;
- schimbarea necesită timp pentru a se produce.
Ţinând cont de aceste aspecte, se consideră util, din punct de vedere manage
rial, ca o nouă idee să fie testată la nivelul liderilor de opinie din organizaţie. Dacă
aceştia acceptă noua idee, ei pot servi ca agenţi importanţi ai schimbării, putând
convinge şi modifica comportamentul celorlalţi membri ai organizaţiei.
în acelaşi timp, un manager trebuie să aibă în vedere şi pe cei care se opun
schimbării şi să fie conştient de multitudinea formelor de rezistenţă la schimbare:
de la chestionarea autorităţii, dezaprobarea metodologiei şi/sau a obiectivelor şi
rezistenţa pasivă până la apărarea deschisă a status-quo-ului.
Rezistenţa poate avea atât rădăcini interne, cât şi externe. Uneori rezistenţa re
flectă constrângerile inerente oricărui efort de schimbare: lipsa de timp, de fonduri,
de personal, de materiale etc. Rezistenţa poate apărea şi ca opoziţie legitimă - un
punct de vedere alternativ, cu alte obiective sau strategii. Uneori rezistenţa apare
ca urmare a insecurităţii personale, a lipsei de înţelegere a celor ce vor avea loc sau
pur şi simplu ca urmare a complianţei la situaţia existentă. Rareori există rezistenţă
fară motive. Managerul trebuie să identifice sursele de rezistenţă la schimbare şi
cauzele acestei atitudini, pentru a putea să facă faţă cu succes.
203

3.2. DESCRIEREA MANAGEMENTULUI SCHIM BĂRII
Dintre numeroasele metode ale managementului schimbării, printre cele mai
cunoscute este metoda descrisă de Mintzberg, care se referă la:
- abordarea empirico-raţională;
- abordarea normativ-educativă;
- abordarea coercitivă;
- abordarea consensuală.
A bordarea empirico-raţională.
Postulatul de bază al demersului dat susţine că oamenii sunt fiinţe raţionale,
care sprijină schimbările dacă li se demonstrează argumentat necesitatea acestora.
Pentru fiecare efort de schimbare, managerul trebuie să realizeze o motivaţie bine
documentată şi să o comunice pe cât mai multe căi posibile. Trebuie de menţio
nat că până şi un demers raţional va genera rezistenţă la schimbare, iar rezistenţa
nu este totdeauna raţională, aşa că va trebui să fie utilizate şi alte abordări pentru
schimbare.
Cele mai cunoscute exemple de asemenea acţiuni sunt reprezentate de campa
nii de sensibilizare, conferinţe, cursuri de formare. Avantajele principale asociate
acestei abordări ţin cont de faptul că astfel se poate permite abordarea unui mare
număr de persoane în acelaşi timp; totodată este şi o abordare susţinută şi valorizată
de cultură democratică.
Ca dezavantaje principale, se citează o mai rr ică eficacitate în cazul în care
schimbarea dorită necesită modificarea ui.or atitudini cu componente afective - lip
seşte „feed-back-иГ, care să permită adaptarea agentului schimbării, având în ve
dere că în această abordare comunicarea esie mai ales unidirecţională, de la agentul
schimbării către destinatar.
Abordarea normativ-educativă.
Postulatul de bază afirmă: comportamentul individual este condiţionat mai ales
de normele socio-culturale, de atitudini şi valori. Ca o consecinţă, pentru a reali
za schimbări, trebuie iniţiată educaţia indivizilor pentru deprinderea de noi valori,
norme şi atitudini, punându-se accentul pe implicarea personală şi lucrul în grupuri
restrânse numeric.
Ca exemplu de acţiune utilizând această abordare se poate cita experimen
tarea unor noi modalităţi de lucru - cel mai cunoscut exemplu fiind „proiectele
pilot’" care încearcă schimbarea unei stări existente la o scală redusă, cu dublul
scop de a testa validitatea modificărilor dorite şi de a induce schimbările la nivelul
indivizilor.
Avantajul acestui demers este că abordează schimbarea atitudinilor, fapt ce
poate facilita, în caz de reuşită, o adeziune reală, de fond, la schimbarea dorită.
Dezavantajul principal este acela că solicită, de obicei, efort susţinut şi timp
îndelungat: modificarea atitudinilor are o puternică componentă subiectivă, ceea ce
face ca uneori această abordare să fie mai delicată.
Abordarea coercitivă.
Conform acestei abordări, persoanele care au puterea de decizie trebuie să de
cidă, iar cele care nu au putere trebuie să accepte schimbarea. Consecutiv acestui
postulat, pentru a produce schimbarea, trebuie mai întâi obţinută puterea necesară,
de care managerul să se poată servi apoi. Managerul trebuie să recunoască faptul
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că puterea este exercitată în toate relaţiile interumane şi că unele conflicte de putere
sunt deseori inevitabile, necesitând strategii specifice pentru aplanarea lor. Trebuie
de ţinut cont şi de faptul că, dacă puterea este utilizată pentru iniţierea schimbării,
va fi necesar ca întreg procesul de schimbare să se bazeze pe o sursă stabilă de
putere pentru a fi menţinut.
Un exemplu poate fi cazul directorului unei instituţii, care modifică fişa postu
rilor (cu sarcinile corespunzătoare) angajaţilor şi care decide ca acestea să intre în
vigoare imediat, fară nici o consultare prealabilă a angajaţilor, în virtutea preroga
tivelor funcţiei sale.
Această abordare poate fi avantajoasă pe termen scurt, deoarece consumă mai
puţin timp şi energie decât alte abordări, fiind indicată în special în situaţii de ur
genţă. Corelativ acestui avantaj este faptul că pe termen lung se creează rezistenţă
la schimbare, conducând aproape invariabil la deteriorarea climatului de muncă.
Abordarea consensuală.
Această abordare postulează că oamenii doresc să coopereze şi, dacă sunt fă
cuţi să participe la proces, vor face tot posibilul pentru reuşita schimbării dorite
şi de ei şi la care au participat efectiv. Prin urmare, este important, atunci când se
doreşte o schimbare, ca toţi actorii implicaţi să participe la luarea deciziilor. Abor
darea consensuală nu semnifică neapărat luarea deciziei prin consens, ci se referă la
modul de participare (prin consultare).
Ca exemple în care o asemenea abordare este utilizată pot fi citate echipele
de lucru multidisciplinare, luarea deciziilor în grup, negocierea dintre grupuri. Un
avantaj al celor care utilizează această abordare este apariţia efectului haloului:
rezolvarea unei probleme specifice poate avea impact asupra soluţionării altor pro
bleme; de asemenea, se stabileşte un climat de încredere reciprocă în echipă şi se
facilitează semnificativ implementarea schimbărilor.
Principalul neajuns este acela că luarea deciziilor necesită timp şi efort. Ca
atare, este dificil de a le aplica atunci când între interesele şi obiectivele actorilor
există divergenţe semnificative, iar uneori pot apărea .,false consensuri”, caz ce va
duce evident la nesoluţionarea problemelor.

Factorii ce influenţează alegerea unei anumite abordări.
în literatura de specialitate sunt identificate două categorii de factori ce trebuie
luaţi în considerare atunci când se alege o anumită abordare în vederea schimbării:
I. Factori direct legaţi de respectiva schimbare:
1. Gradul, în care agentul schimbării posedă informaţiile necesare implemen
tării schimbării.
2. Gradul de adeziune necesar pentru implementarea schimbării.
3. Urgenţa schimbării.
4. Reacţiile anticipate ale destinatarilor schimbării.
5. Cantitatea resurselor disponibile.
6. Gradul de convergenţă dintre obiectivele agentului şi cele ale destinatarilor
schimbării.
II. Factori de mediu indirect asociaţi cu schimbarea.
1. Cultura organizaţională.
2. Gradul de complianţă/acceptare al agentului schimbării faţă de diferitele
abordări.
3. Factorul fundamental - puterea.
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3.3. CARACTERISTICILE SCHIMBĂRII
Prin definiţie, schimbarea este un proces, în care condiţiile se modifică de la
un moment la altul. Acest proces are propria dinamică, indiferent dacă modificarea
produsă este bună sau nu, dorită sau nu, iar managerii trebuie să ţină cont de acest
aspect. Uneori managerul poate altera schimbarea în sine, cu scopul de a o face mai
uşor acceptabilă.
Se consideră, că o schimbare este mai uşor acceptată dacă are următoarele
caracteristici:
- prezintă un avantaj relativ, ce poate fi determinat utilizând un set de între
bări ca:
• Este noua idee mai bună decât cea din prezent?
• Este mai convenabilă din punctul de vedere al prestigiului social, econo
mic sau al satisfacţiei individuale?
Cu cât vor fi mai multe răspunsuri pozitive la aceste întrebări din partea a cât
mai multor membri ai organizaţiei, cu atât avantajul relativ va fi mai mare şi schim
barea va fi mai uşor acceptată:
- este compatibilă cu valorile şi normele organizaţionale existente, cu expe
rienţa şi nevoile membrilor organizaţiei;
- are un grad de complexitate adaptat organizaţiei, este sau nu dificil de în
ţeles, de utilizat sau necesită calităţi speciale. Desigur, trebuie ţinut cont de faptul
că pot exista idei uşor de înţeles şi de implementat, dar care nu furnizează o soluţie
adecvată problemei organizaţiei;
- se poate preta la testări/experimentări: dacă modificarea/schimbarea poate
fi testată într-un departament/sector limitat al organizaţiei înainte de a fi imple
mentată la nivelul întregii organizaţii. Acest aspect este important mai ales când
rezultatele aşteptate sunt riscante sau nesigure, utilizarea unui experiment putând
facilita ajustările necesare;
- este obsen'abilă: modificările rezultate în urma procesului de schimbare
sunt vizibile şi măsurabile.
Strategii clasice ale procesului schimbării:
1. strategia ierarhică „de sus în jos" (,.top-down");
2. strategia în „focare contaminante”;
3. strategia „cleştelui”.
1. Strategia ierarhică.
Este o strategie globalizantă şi integrativă, care ia în considerare, în acelaşi
timp, toate dimensiunile organizaţiei. Este simultan şi o abordare ierarhică, bazându-se pe un proces de implicare progresivă ce cuprinde succesiv superiorii ierarhici
şi toţi subordonaţii lor. Se apreciază a fi o strategie formală şi constrângătoare de
vreme ce expune clar dorinţa conducerii şi solicită participarea tuturor membrilor
în mod obligatoriu.
Pentru a avea şanse de reuşită, necesită o implicare puternică, directă şi con
stantă a managerilor de nivel superior, ca şi o conducere centralizată la nivelul or
ganizaţiei, cu implicarea unui manager puternic, care să poată „înfrânge” rezistenţa
membrilor organizaţiei, care apare aproape constant în aceste situaţii.
Implementarea necesită multe resurse, deseori făcând apel la sprijin provenit
din resurse externe (de exemplu, formare, comunicare, consultanţă). Managerii,
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care favorizează utilizarea acestei strategii, trebuie sa aibă în vedere că aceasta so
licită un anumit grad de răbdare înainte de perceperea unor rezultate tangibile.
2. Strategia în focare contaminante.
Se caracterizează printr-o abordare sectorală, identificând unităţi specifice (re
giuni, direcţii, funcţii, servicii etc.), şi prin caracterul mai orientat, implicarea şi
acţiunea sa bazându-se pe elemente specifice şi pe termen scurt. De asemenea, este
descrisă ca o strategie, cu o latură experimentală, care lasă mai mult spaţiu iniţiati
vei şi dorinţei personale în implicarea în procesul de schimbare.
In fine, este considerată mai democratică - acordă mai mult interes voinţei
şi ritmului propriu fiecărui individ în adaptarea la schimbare - şi mai emulativă,
bazându-se pe presiunea exercitată de colegi şi pe succesele (parţiale/secvenţiale)
obţinute ca modalitate de accelerare a schimbării.
Din punct de vedere operaţional, necesită implicarea unui manager de nivel
superior şi a managerului „unităţii" implicate şi se bazează pe o conducere descen
tralizată: ca orice abordare, care se bazează pe flexibilitate managerială, necesită
mult efort imaginativ, care să stimuleze participarea voluntară.
Un sprijin în acest demers este reprezentat de aşa-numita „calitate a evidenţei'’,
adică cunoaşterea unui succes poate fi un exemplu stimulativ pentru restul organi
zaţiei. Acest aspect implică, însă, o foarte bună comunicare internă pentru a putea
face cunoscute succesele, a propaga activităţile, a împărtăşi experienţele ctc.
Rezultatele obţinute sunt mai rapide, dar şi mai modeste. Este caracteristic
faptul că necesită respectarea ritmului de lucru individual şi al grupurilor din orga
nizaţie. Comparativ, necesită mai puţine resurse decât strategia anterioară.
3. Strategia „în cleşte”.
Este o strategie mixtă bazată pe eforturi concentrate asupra capacităţii de coor
donare ale nivelurilor manageriale superioare şi asupra angajării în activităţi imedi
ate a unor sectoare operaţionale, in acelaşi timp, are specificitate de nivel: nivelul
managerial superior iniţiază, planifică şi coordonează schimbarea, care este imple
mentată şi experimentată direct la nivelul operaţional.
Din punctul de vedere al impactului, solicită o implicare puternică a mana
gementului superior şi necesită un management combinat la nivel sectoral şi la
nivel organizaţional, din acest punct de vedere făcând apel la elemente întâlnite în
strategiile anterioare.
Trebuie menţionat că aceste abordări şi strategii pot fi combinate astfel încât
să poată fi adaptate nevoilor organizaţiei. Prin urmare, pentru aceeaşi organizaţie,
pot exista mai multe abordări, succesive sau concomitente, alegerea lor trebuind
să ţină cont de aspectele menţionate anterior, neexistând însă ..tipare*’ care să ducă
indubitabil la o soluţie corectă sută la sută, flexibilitatea şi deschiderea trebuind să
fie. şi în acest caz, caracteristicile de bază ale managementului.
în sfârşit, dacă considerăm schimbarea unei organizaţii ca pe un proiect speci
fic, atunci, indiferent de abordarea şi strategiile alese, managerul trebuie să urmeze
o secvenţă de etape, ca aceea pe care o vom prezenta în continuare, soluţia găsită
pentru fiecare etapă condiţionând succesul de ansamblu al schimbărilor dorite:
1. Identificarea problemei: Care este de fapt problema sau de ce dorim să
schimbăm?
2. Colectarea informaţiilor: Care sunt informaţiile indispensabile?
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3. Definirea obiectivelor: Ce vrem să realizăm?
4. Generarea de soluţii alternative: Câte modalităţi diferite de a rezolva pro
blema identificată există?
5. Analiza alternativelor: Care este cea mai potrivită?
6. Planificarea acţiunilor: Cum poate fi implementată opţiunea aleasă?
7. Realizarea schimbării: Implementarea soluţiei.
8. Evaluarea rezultatelor: în ce măsură acţiunea soluţionează problema iniţi
ală? Ce urmează?
Sintetizând, managementul schimbării trebuie să caute răspuns la următoarele
întrebări:
- De ce? (scop/declaraţie de intervenţie).
- Ce? (obiective).
- Cum? (activităţi).
- Unde? Cine? Când? (plan de acţiune).
Succesul schimbării va depinde şi de concordanţa dintre resursele disponibile,
nevoile profesioniştilor şi cererile clienţilor.
Indiferent de abordarea şi strategia utilizată, credem că ar fi util ca managerii
angajaţi în procesul schimbării să-şi alcătuiască o listă de control, cu elementelecheie în acest proces, care ar putea arăta ca cea de mai jos.
3.4. GHID PENTRU MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII
- Realizarea unei schimbări susţinute necesită un angajament şi o conducere
puternică Ia cel mai înalt nivel.
- Structurarea şi operaţionalizarea procesului de schimbare poate fi utilă
pentru a încerca ordonarea elementelor schimbării; în acest scop, următoarea ecua
ţie poate fi utilă pentru manageri: S=A+B+D>C, unde: S - schimbarea, A - nivelul
de insatisfacţie, В - cât de reală este obţinerea schimbării, D - care este viziunea,
direcţia. С - costurile schimbării. Altfel spus, schimbarea ar fi posibilă dacă există
insatisfacţie faţă de starea prezentă, dacă există o viziune privind noua stare dorită,
dacă schimbarea este realistă şi dacă suma acestor factori este mai mare decât cos
turile schimbării (inclusiv costurile umane).
- Este necesară înţelegerea culturii organizaţiei şi a mecanismelor considera
te a fi cele mai adecvate pentru schimbare în cultura respectivă
- Persoanele, care se ocupă de administrarea schimbării la toate nivelurile,
trebuie să aibă temperament şi aptitudini de conducător adec 'ate condiţiilor din
organizaţie şi strategiilor schimbării.
- Este important să se creeze un mediu de lucru, care să fie favorabil schim
bării. Aceasta înseamnă dezvoltarea instituţiei ca o organizaţie de „învăţământ” şi
de formare.
- Deşi poate exista o strategie generală pentru schimbare, cel mai bine este
ca aceasta să fie asumată incremental - pas cu pas (cu excepţia situaţiilor de criză).
Programul schimbării va fi detaliat în segmente active, pentru care angajaţii vor fi
responsabili.
- Sistemul de recompensare va încuraja inovaţia şi va recunoaşte succesul în
realizarea schimbării.
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- Schimbarea va implica întotdeauna viitorul, precum şi reuşita. Trebuie să
ne aşteptăm la eşecuri şi să învăţăm din ele.
- Evidenţa şi informaţiile clare privind necesitatea schimbării sunt instru
mentele cele mai puternice pentru realizarea acesteia, dar este mai uşor să se sta
bilească necesitatea pentru schimbare decât să se ia decizia de realizare a acestei
schimbări.
- Este mai uşor să schimbi comportamentul prin procesul, structura şi siste
mele schimbării decât să schimbi atitudinile sau cultura generală.
- întotdeauna vor exista în organizaţii persoane, care consideră binevenite
provocările şi ocaziile favorabile, pe care schimbarea le poate furniza. Aceştia sunt
agenţii schimbării.
- Rezistenţa Ia schimbare este inevitabilă dacă indivizii implicaţi consideră
că se îndreaptă - implicit sau explicit - spre situaţii contrarii. Rezistenţa se poate
manifesta prin mai multe tipuri de reacţie posibile: indiferenţa prin: apatie, lipsă
de interes, contribuţie minimă în implementarea schimbării; rezistenţa pasivă prin:
comportament regresiv, refuzul de a învăţa, proteste, lucru doar la ordin; rezistenţa
activă prin: muncă minimă, încetinirea procesului, comiterea de erori intenţionate,
sabotaj. Un management inadecvat al schimbării va putea produce o serie dintre
aceste tipuri de reacţie. Totodată, trebuie conştientizat faptul că rezistenţa reprezin
tă un comportament firesc pentru majoritatea celor care vor să păstreze status-quoul atunci când schimbarea presupune incertitudine şi necunoscut.
- într-o epocă a competiţiei generale, a inovaţiei tehnologice, a confuziilor,
chiar a haosului, schimbarea este inevitabilă şi necesară. Organizaţia trebuie să facă
tot ce îi stă în putinţă pentru a explica de ce schimbarea este esenţială şi cum va
afecta întreg personalul. în plus, trebuie să se facă orice efort pentru protejarea in
tereselor ceîor afectaţi de schimbare. Deşi schimbarea nu este în totalitate un proces
raţional, ea trebuie prezentată sub formă raţională şi evaluată pe baza unor criterii
de performanţă care s-au schimbat.

CAPITOLUL 4

M A N A G E M E N T U L P R O IE C T E L O R
Managementul proiectelor înglobează practic elemente din toate ariile mana
gementului, unul din principalele rezultate aşteptate de la un bun manager fiind, de
fapt, buna gestiune a proiectelor./«'/«proiect, în sens larg, înţelegând un ansamblu
de activităţi interdependente ce au ca scop producerea unor modificări într-un me
diu dat.
Fiind un subiect vast şi important, o continuare a managementului schimbării,
managementul proiectelor va fi prezentat succint, logic şi raţional sub formă de
întrebări, pe care ar trebui să le aibă în vedere orice manager atunci când doreşte
realizarea cu succes a unui proiect sau, în sens mai general, rezolvarea managerială
a unor probleme apărute în cadrul unei organizaţii.
4.1.
ETAPELE GENERALE
ALE M ANAGEMENTULUI PROIECTELOR
1. Definirea problemei care trebuie rezolvată.
2. Strângerea informaţiilor esenţiale necesare.
3. Definirea obiectivelor pe care dorim să le realizăm,
4. Generarea de soluţii alternative şi căutarea căilor de rezolvare a problemei.
5. Judecarea alternativelor şi selectarea alternativei optime de rezolvare a pro
blemei.
6. Planificarea acţiunilor de implementare a ideilor pentru rezolvarea problemei.
7. Realizarea acţiunii: implementarea soluţiei alese.
8. Evaluarea rezultatelor: în ce măsură am soluţionat problema? Ce urmează?
4.1.1.

DEFINIREA PROIECTULUI ŞI COLECTAREA INFORMAŢIEI

Etapa 1/2. Această etapă mai este cunoscută sub denumirea de „analiză de
situaţie”. Una din cele mai utilizate metode pentru realizarea acestei analize este
cea cunoscută sub numele de SWOT („strengths, weaknesses, opportunities, thre
ats”), care examinează punctele tari şi slăbiciunile interne ale organizaţiei, precum
şi oportunităţile şi ameninţările existente în mediul extern.
Analiza SWOT este un instrument de lucru, prin care se analizează atât mediul
intern al organizaţiei, cât şi mediul extern, în vederea cunoaşterii punctelor slabe şi
a celor tari ale organizaţiei şi mediului, în care aceasta funcţionează. Se va face o
analiză detaliată a situaţiei şi se va sintetiza cât mai relevant.
Pentru mediul intern se listează în stânga punctele tari şi în dreapta punctele
slabe. Pentru mediul extern se listează în stânga oportunităţile şi în dreapta ame
ninţările din mediu.
Spre exemplu, o organizaţie socio-medicală, precum un leagăn de copii (aceas
tă instituţie va fi folosită ca exemplu de mai multe ori pe parcursul lucrării datorită
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caracterului său interdisciplinar social şi sanitar), poate avea o analiză SWOT ca
cea din tabelul 55.
Tabelul 55

Analiza SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats)
M E D I U L I N T E R N - Organizaţia
Puncte tari

Puncte slabe

•
•
•

• echipă managerială competentă şi
motivată;
• aderarea personalului Ia acordarea
de îngrijiri globale personalizate.

personal insuficient numeric;
structură inadecvată;
lipsă de asistenţi sociali.
educatori, puericultori şi
psihologi.

Ameninţări

ODortunităti

• lipsa concurenţei;
• nevoi socio-medicale
nesatisfăcute.

•
•

competiţie cu alte sectoare
bugetare pentru resurse;
mentalitatea neparticipativă
a comunităţii.

MEDIUL EXTERN

Astfel, putem avea o imagine sintetică a organizaţiei şi mediului, care ne va
ajuta la luarea diferitor decizii. Analiza SWOT poate fi folosită şi atunci când ne
gândim să definim politica serviciilor sociale sau socio-medicale.
în această etapă trebuie să se răspundă la mai multe întrebări:
- Ce nu merge bine? Pot fi identificate deviaţii de la standardele de perfor
manţă utilizate?
- Este această problemă suficient de importantă ca să justifice eforturile nece
sare rezolvării ei? De ce?
- Ce situaţii specifice fac ca aceasta să fie o problemă importantă? Când şi
cum au apărut aceste situaţii şi cine este implicat?
- Există anumite circumstanţe ce ar putea sugera anumite cauze ale problemei?
- Care sunt informaţiile esenţiale ce trebuie obţinute? Cum pot fi obţinute şi
cu ce costuri? Informaţiile suplimentare ajută la clarificarea problemelor reale?
- Este grupul de lucru implicat în soluţionarea problemei satisfăcut de modul,
în care problema a fost definită în lumina informaţiilor disponibile?
4.1.2. DEFINIREA OBIECTIVELOR

Etapa 3. Trebuie avute în vedere diferenţele dintre scopuri şi obiective. Astfel,
scopul este reprezentat de către rezultatul favorabil aşteptat de la un proiect, nefiind necesar a fi cuantificabil sau măsurabil în termeni operaţionali. Obiectivul este
rezultatul dorit al unei activităţi sau rezultatul final al unui proiect. Este necesar ca
obiectivele să fie cuantificate şi să se stabilească limite de timp pentru atingerea lor.
- Ce urmează să fie obţinut? Care sunt obiectivele acestei activităţi? (trebuie
avute în vedere atât aspectele umane, cât şi cele tehnice).
- Sunt aceste obiective realiste? Merită ele eforturile implicate de atingerea
lor? Trebuie să încercăm rezolvarea întregii probleme sau doar a unei părţi a ei?
Există o secvenţialitate în timp a obiectivelor?
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- Care sunt criteriile de apreciere a rezultatului efortului depus?
- Cum vor fi adunate informaţiile necesare judecării succesului acţiunii?
- Obiectivele stabilite au acordul deplin al celor, care lucrează pentru atin
gerea lor?
4.1.3. GENERAREA DE SOLUŢII ALTERNATIVE

Etapa 4. La câte căi diferite vă puteţi gândi pentru rezolvarea problemei?
(utilizarea de metode calitative de grup. precum „brainstorming”, „focus-group”,
„Delphi”).
Ca exemplu, vom prezenta succint două dintre aceste metode.
Tehnica „Delphi” este bazată pe consens. în esenţă, se bazează pe obţinerea
consensului într-un grup de reprezentanţi ai planificatorilor, furnizorilor, consu
matorilor şi politicienilor. Membrii grupului interacţionează printr-un intermediar.
Acest aspect permite participanţilor să-şi prezinte opinia fară să fie influenţaţi de
prezenţa unor persoane cu un status sau prestigiu ridicat (cum s-ar putea întâmpla
într-un contact direct); membrii grupului nu cunosc identitatea celorlalţi membri
în timpul procesului. Ei trebuie să aibă pregătiri eterogene, astfel încât subiectul
abordat să aibă parte de o analiză cât mai comprehensibilă; se consideră că metoda
„Delphi” este o abordare utilă mai ales în situaţiile, în care complexitatea subiectu
lui abordat este crescută şi resursele disponibile sunt reduse.
Focus-grupurile sunt o abordare asemănătoare celei anterioare, diferenţa ma
joră fiind faptul că membrii grupului au contact direct, şi nu prin intermediari; de
obicei, problema analizată este mai focalizată, de amploare mai redusă.
Există manuale şi ghiduri detaliate pentru o gamă largă de asemenea metode ce
se pot utiliza cu succes în managementul serviciilor socio-medicale.
4.1.4. JUDECAREA ALTERNATIVELOR

Etapa 5. în această etapă se studiază practic validitatea relaţiei, care există
între obiectivele intervenţiei preconizate şi mijloacele mobilizate, pe de o parte,
dacă „teoria”, pe care se bazează intervenţia este adecvată şi, pe de altă parte, dacă
resursele sunt adecvate cantitativ şi calitativ. Pentru aceasta, se poate utiliza o abor
dare, precum cea de mai jos.
- Care din aceste idei merită dusă mai departe? Poate vreuna din ele să fie
rapid eliminată?
- După ce criterii poate fi apreciată o soluţie ca eficientă?
- Care sunt opţiunile, care îndeplinesc cel mai bine aceste criterii?
- Care sunt implicaţiile soluţiilor noastre (în timp, bani şi impact organizaţional)? Există o soluţie, care să întrunească acceptarea generală?
- Care este beneficiul potenţial al soluţiei alese (cât ar ajuta la rezolvarea
problemei în discuţie dacă ar fi implementată)?
- Cât este de realizabilă, aplicabilă alternativa?
4.1.5. PLANIFICAREA ACŢIUNILOR

Etapa 6. Planificarea are de multe ori înţelesuri diferite pentru cei care utili
zează acest termen. în general, prin planificare se înţelege „ realizarea unor obiec2 12

live prestabilite cu ajutorul unor acţiuni întreprinse într-o secvenţă ordonată şi
prestabilită". In domeniul social şi sanitar sunt descrise diferite tipuri de procese
de planificare: planificare pentru rezolvarea problemelor, pentru alocarea resurse
lor. pentru standardizarea procedurilor de lucru etc. De obicei, toate aceste forme
implică trei dimensiuni: planificare strategică, tactică şi operaţională.
Planificarea strategică urmăreşte fixarea scopurilor pe termen mediu sau lung
şi stabilirea priorităţilor programelor de acţiune în funcţie de problemele identifi
cate.
Planificarea tactică se ocupă de fixarea obiectivelor specifice, în general pe
termen scurt, precum şi determinarea modalităţilor de atingere a acestora.
Planificarea operaţională stabileşte obiectivele operaţionale, determinând
totodată activităţile şi resursele necesare. O variantă restrânsă a programului este
proiectul; el cuprinde mai puţine obiective şi are o durată mai scurtă. De exemplu,
un program de protecţie materno-infantilă poate avea un proiect de îngrijiri prena
tale, altul de reducere a mortalităţii perinatale, altul de planificare familială sau de
prevenirea instituţionalizării copilului.
Altfel spus, sunt clar definite elementele minime ale unui plan: scopul,
obiectivele, activităţile, orarul, indicii de performanţă, elementele de protecţie
a planului.
în această etapă pot fi utilizate tehnici de planificare ce vor fi succint prezentate
în cadrul capitolului dat.
- A fost alocat suficient timp informării şi consultării membrilor organizaţiei?
- Care sunt forţele pozitive ce ar putea ajuta schimbările? Cum ar putea fi ele
sprijinite?
- Care sunt forţele negative ce ar putea stânjeni schimbarea? Cum ar putea fi
ele modificate?
Listarea forţelor pozitive şi negative, cu valori atribuite fiecăreia, realizează
aşa-numita analiză a câmpului de forţe.
- Poate fi obţinut sprijinul persoanelor importante pentru procesul de schim
bare?
Acestea ar putea include:
- persoane care ştiu, adică au cunoştinţele necesare;
- persoane care pot, adică au puterea necesară;
- persoane care vor, adică au implicarea necesară.
- Ar fi oare mai indicat să se utilizeze iniţial un experiment limitat? (ar fi
dificil pentru oponenţi să nege utilitatea unui asemenea experiment, acesta
putând să arate dacă planul este bun sau necesită modificări).
- Ar fi oare util să includeţi în plan o perioadă de „consolidare’’, care să per
mită ca schimbările să fie mai uşor absorbite în organizaţie? Acest mod de
abordare ar putea spori încrederea personalului în modificările dorite.
Diagrama PERT (project evaluation review technique) şi metoda drumului
critic sunt instrumente de planificare operaţională folosite mai ales în gestiunea
proiectelor.
Un alt instrument folosit în managementul proiectelor este graficul GANTT
- denumit astfel după numele autorului - care este un instrument de planificare a
timpului în cadrul proiectului. Cu ajutorul acestuia se pot reprezenta grafic activi
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tăţile unui proiect, cu evidenţierea întinderii în timp a fiecăreia. Se pot evidenţia
astfel activităţi simultane sau succesive.
Graficul GANTT ne uşurează urmărirea progresiei în timp a activităţilor. Un
exemplu de grafic este reprezentat în continuare, pentru un plan de introducere a unui
proiect de socializare a copiilor din leagăn şi de reintegrare în familie (tabelul 56).
Tabelul 56

Graficul GANTT
Nr.

Activitatea

1
2
3
4

Elaborare program de socializare
Angajare asistenţi sociali, educatori-puericultori
Instruire personal
Identificare voluntari
Selecţionare voluntari
Instruire voluntari
Revizuirea anchetelor sociale
Recondiţionare clădire
Cumpărare materiale
Contactarea familiilor naturale. Identificarea familiilor
de plasament, adopţie naţională

5
6
7
8
9
10

Săptămâni
I

2

3

4

5

6

Metoda drumului critic (MDC) - este utilizată pentru activităţi repetitive, adi
că activităţi, pentru care se cunosc în principiu secvenţele şi duratele respective,
fară o prea mare marjă de eroare. Diagrama PERT se foloseşte la prima planificare
a unei activităţi.
Ambele servesc la:
- vizualizarea planificării activităţilor, timpului, costurilor şi resurselor (care
pot fi estimate pentru fiecare activitate);
- asigurarea controlului desfăşurării procesului de muncă şi al cheltuielilor
angajate.
Diagrama PERT se bazează pe două elemente grafice simple: cercul, care re
prezintă un eveniment (debut sau final de activitate) şi în care se notează numărul
evenimentului şi data de sfârşit şi de început (cel mai devreme şi cel mai târziu), şi
săgeata, care reprezintă o activitate şi se notează cu litere: a, b, с etc.
Pentru acest tip de diagramă trebuie să existe:
- o listă a tuturor activităţilor în ordinea succesiunii (fiecare activitate trebuie
să fie legată de cea imediat precedentă);
- durata previzibilă a fiecărei activităţi (optimistă, pesimistă şi probabilă);
- debutul cel mai devreme şi cel mai târziu al fiecărei activităţi;
- sfârşitul cel mai devreme şi cel mai târziu al fiecărei activităţi.
Aceste elemente servesc la construirea reţelei ansamblului activităţilor, cu da
tele de debut şi de sfârşit, şi cu durata, ceea ce permite determinarea drumului
critic, care este pe diagramă drumul cel mai lung.
Pentru a creşte rentabilitatea ansamblului, se încearcă scurtarea drumului critic
până la obţinerea unui drum optim, care minimizează timpul şi costurile, menţi
nând rezultatele (rezultate echivalente).
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Există tehnici de calcul speciale.
Limite ale instrumentelor de planificare. Atenţie la limitele metodei!
- Dau senzaţia de raţionalitate absolută şi infailibilitate a instrumentelor, dar
realitatea nu este atât de previzibilă!
- Instrumentele nu sunt totdeauna atât de adecvate realităţii în orice moment,
nu există gestiunea de tip „apeşi pe buton şi se derulează programul”.
- Adaptare la realitate, nu impunerea fiecărei porţiuni din plan la centimă
sau la milimetru, esenţial este ca managerul să poată să se adapteze con
stant la exigenţele variabile şi evolutive ale diferitelor situaţii.
- Lumea este în dinamică: apare schimbarea, progresul; trebuie să poţi reac
ţiona la timp la modificările din mediu.
- Nu înăbuşiţi Creativitatea şi Iniţiativa de dragul unui instrument!
- Nu creaţi şi nu reîntăriţi un spirit birocratic!
- Se vor prevedea controale doar în punctele nevralgice pentru a controla
fluxul şi calitatea.
- Supravegherea cu suspiciune duce la neîncredere şi reacţii ostile.
Slăbiciuni:
- Ipoteza pe care se bazează: cea a independenţei operaţiilor sau cea a acti
vităţilor (altfel decât în termeni de secvenţă temporală);
- Considerarea unei relaţii liniare simple între constrângeri;
- Relaţia de succesiune ignoră circumstanţele viitoare încă necunoscute;
- Simplifică realitatea;
- Sunt instrumente de care trebuie să ne folosim şi nu să ne lăsăm subjugaţi;
- Teoria nu se potriveşte întotdeauna cu practica. Acei care aplică planul ope
raţional (executanţii) pot avea percepţii diferite, de cei care concep planul.
4.1.6. REALIZAREA ACŢIUNILOR

Etapa 7. Contrar percepţiei comune, din multe puncte de vedere, realizarea
acţiunii este cel mai puţin dificil moment din toată secvenţa prezentată, cu condiţia
ca toate etapele anterioare să fi fost realizate în mod judicios.
Un loc aparte îl ocupă managementul timpului de lucru, care poate fi privit
atât ca o componentă a planificării, cât şi ca un element de bază al implementării,
motiv pentru care vom aborda succint acest subiect, cu menţiunea evidentă că afir
maţiile de aici sunt aplicabile şi etapei de planificare.
Timpul reprezintă o resursă ce poate fi utilizată, dar nu şi prelungită.
Organizarea timpului de lucru este foarte importantă pentru manager. S-a con
statat şi mai sus că cu cât este mai sus în ierarhie, cu atât mai mare este partea
timpului managerului controlată de alţii, şi anume, de superiori, de egali, de subor
donaţi sau de clienţi.
Folosirea eficientă a timpului presupune, în primul rând, clarificarea scopu
lui muncii şi stabilirea priorităţilor. Odată acestea fiind stabilite, se poate trece la
identificarea activităţilor, care înlesnesc atingerea scopurilor prioritare, asigurarea
resurselor necesare activităţii (atât cele materiale, cât şi cele de personal), planifi
carea activităţilor în secvenţă logică cu specificarea timpului alocat şi autodisciplinarea pentru a respecta planul întocmit până la atingerea scopului propus sau până
când devine clar faptul că planul trebuie schimbat.
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4.1.7. EVALUAREA REZULTATELOR

Etapa 8. Scopul ultim al evaluării este de a sprijini procesul de luare a deciziei,
în prezent şi în viitor, fiind esenţială în stabilirea politicii organizaţionale. Evalua
rea judecă intervenţiile şi compară rezultatele obţinute cu cele planificate, ţinând
cont de resursele utilizate de organizaţie în procesul de producere a rezultatelor
respective.
- Ce s-a intenţionat să se realizeze?
- Ce s-a realizat de fapt?
- Care este valoarea realizării?
- Ce ar trebui să urmeze?
- Ce putem învăţa din această experienţă?
Faţă de această schemă, care poate fi utilizată în circumstanţe variate, trebuie
ţinut cont de specificitatea proiectelor şi a problemelor din domeniul social. Astfel,
proiectele din acest sector au ca scop specific ajutarea unei populaţii-ţintă prin fur
nizarea celor mai adecvate servicii de susţinere a grupurilor în dificultate. Pentru
a atinge acest obiectiv şi a influenţa favorabil starea de lucruri, trebuie definită cât
mai clar natura problemei căreia ne adresăm prin intervenţia noastră, ca şi situaţia,
pe care dorim să o modificăm, precum şi starea, la care dorim să ajungem.
Pentru aceasta, trebuie să ţinem cont de complexitatea domeniului social şi
medico-social şi fie înţeleşi determinanţii demografici, economici, biologici, com
portamentali sau de mediu, interacţiunea lor şi identificarea cât mai exactă a celor,
care condiţionează reuşita demersului nostru. O identificare greşită a nevoilor so
ciale sau medicale va duce implicit la greşita identificare a serviciilor necesare,
cu irosirea unor resurse, în majoritatea cazurilor limitate, fară a rezolva problema
abordată.
Ca atare, un punct esenţial pentru reuşita proiectului este corecta identificare a
nevoilor, pentru aceasta fiind indicată expertiza mai multor categorii de personal:
- definirea nevoilor de către profesioniştii din domeniu (nevoi normative);
- identificarea nevoilor de către populaţia interesată (nevoi resimţite);
- definirea nevoilor prin comparaţie cu o situaţie cvazisimilară explorată an
terior (nevoi comparative).
In sfârşit, trebuie amintită importanţa înţelegerii relaţiei nevoi obiective în
acest domeniu: nevoile sociale sunt cele ce determină în principiu proiectele so
ciale, iar nevoile în ceea ce priveşte serviciile sociale vor fi determinate de către
managerii proiectelor, ţinând cont şi de alte aspecte, nu doar de necesităţile sociomedicale, precum cel reprezentat de resursele disponibile şi cunoştinţele specifice
în domeniu.

CAPITOLUL 5

M A N A G E M E N T U L C E R C E T Ă R II EV A L U A TIV E

5.1. DEFINIŢII, CONCEPTE ŞI METODE
Evaluarea este o activitate veche, banală şi inerentă, a însuşi procesului de
învăţare. Astăzi, evaluarea este considerată un concept la modă, cu contururi ne
clare şi regrupând realităţi multiple şi diverse. Imediat după cel de-al II-lea Război
Mondial a apărut conceptul de evaluare (cercetarej a programelor.
Evaluarea în domeniul sanitar se bucură de un prestigiu enorm. Majoritatea
ţărilor (SUA, Canada. Franţa, Australia etc.) au înfiinţat organisme a căror sarcină
este de a evalua noile tehnologii. Programele de formare, colocviile, seminarele,
articolele, lucrările ştiinţifice asupra evaluării sunt nenumărate.
Dacă această abundenţă de literatură este în mod cert semnul unei nevoi, ea
este şi semnul unei complexităţi a domeniului. Scopul acestui compartiment este de
a propune un cadru conceptual, care să permită o vedere mai clară.
Evaluarea constă, în principal, în emite
rea unei judecăţi de valoare asupra unei in
EVALUARE
tervenţii sau a oricăreia dintre componentele
sale, în scopul de a sprijini procesul de luare
a deciziei. Această judecată poate să rezulte
CERCETARE
din aplicarea de criterii şi norme (evaluare
E V A L U A T IV Ă
normativă) sau să fie elaborată pornind de
la un demers ştiinţific (cercetare evaluativă)
CERCETARE
(figura 21),
O
Figura 21. Domeniul cercetării
ambelor
tipuri de evaluare. Pe de o parte,
evaluative
se poate aprecia fiecare componentă a unei
intervenţii în raport cu normele şi criteriile. în acest caz, este vorba de o evaluare
normativă. Pe de altă parte, se poate dori evaluarea, printr-un demers ştiinţific,
a relaţiilor, care există între diferite componente ale unei intervenţii. Este vorba
atunci de o cercetare evaluativă.
Aceste definiţii permit să se constate că domeniul evaluării şi cel al cercetării
nu se suprapun decât parţial. Evaluarea administrativă nu face parte din domeniul
cercetării. Există, de asemenea, o arie din cercetare, care nu face parte din evaluare
(cercetările din diverse discipline, care vizează progresul cunoştinţelor).
Pentru o mai bună înţelegere, trebuie făcute câteva precizări referitoare la o
intervenţie. Intervenţia este constituită din ansamblul mijloacelor (fizice, umane, fi
nanciare, simbolice) organizate într-un context particular, la un moment dat, pentru
producerea de bunuri sau serv icii, în scopul modificării unei situaţii problematice.
Aşa după cum reiese şi din figura 22, o intervenţie se caracterizează prin cinci
componente:
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CERCETARE

EVALUARE
NO RM ATIVA

SITl'AŢIA PROBLEMATICA

EV'ALL ATIVĂ

Analiza strategică

Analiza intervenţiei
Analiza efectelor

Analiza productivităţii

Analiza randamentului

Analiza de implementare

obiective;
resurse;
servicii, bunuri sau alte activităţi;
efecte;
un context precis la un moment dat.
Ea poate fi:
- o tehnică (un test pentru depistarea malformaţiilor fetale, un medicament,
un protocol de reanimare);
- un tratament (un act sau un ansamblu de acte);
- o practică (un protocol de tratament chimioterapie în cancerul pulmonar);
- o organizaţie (un centru de dez;ntoxicare, o unitate sanitară);
- un program (dezinstituţionaliza -ea pacienţilor cu afecţiuni psihiatrice, pre
venirea bolilor sexual-transmisibile);
- o politică (promovarea sănătăţii, privatizarea serviciilor de sănătate).
Este necesar să se înţeleagă că nu se poate vorbi de o intervenţie fară a ţine
cont de diferiţi actori, care sunt implicaţi. De fapt, fiecare actor poate avea propriile
obiective în legătură cu intervenţia şi propria evaluare.
Când avem în vedere evaluarea unei intervenţii, înainte de a defini metodele
specifice de f valuare a intervenţiei respective, suntem tentaţi să răspundem la ur
mătoarele îrtrebări:
1. Ce este evaluarea?
2. Pe care principii sunt formulate judecăţile evaluării?
în mod egal, normele pot fi influenţate de caracteristicile celor, care le definesc
(profesionişti, beneficiari etc.).
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Un alt tip de întrebări se referă
la componentele şi parametrii eva
*
Populaţia deservită
luării. Cadrul propus încearcă să
Clientelă
răspundă la următoarele trei între
X s.
Indivizi
bări (figura 23).
Individ (profesionistу
ZZ.
O rganizaţie
1. Care sunt beneficiarii vizaţi
Program e de sănătate /
/7
//
/
de program?
2. Care sunt furnizorii de ser
Resurse (structură)
/
/ //
vicii?
i
3. Care elemente aleprograţ Servicii (proces)
/
mului trebuie să facă obiectul eva- g
luării?
I O biective (electe)
/
Ca beneficiari ai serviciilor pot
fi indivizi, o clientelă mai precisă
Figura 23. Cadru de referinţă pentru
sau, bineînţeles, o populaţie-ţintă.
evaluarea programelor de sănătate
în cazul unui program de sănă
tate comunitar, populaţia-ţintă constituie în general obiectul vizat prin demers;
în cazul unui medic sau al unui spital, este mai degrabă vorba despre clientela
acestora. în sfârşit, nivelul indivizilor poate corespunde multor altor moduri de
regrupare, deoarece este evident că cele trei categorii nu sunt exhaustive.
A doua dimensiune este reprezentată de nivelul furnizorilor de servicii, pro
fesionişti sau alţii. Aici progresul poate merge de la un simplu individ (de exem
plu. un medic cu practică individuală) până la un program la nivelul sistemului
sanitar. O organizaţie, cum ar fi un spital sau orice altă instituţie sanitară, poate fi
în mod egal reprezentată.
în fine, al treilea parametru îl constituie cadrul conceptual şi demersul evaluativ: care elemente ale planului, ale programului sau ale sistemului de sănătate fac
obiectul evaluării? Elementele programului de sănătate sunt resursele, activităţile
sau serviciile şi obiectivele (generale şi specifice). Aceste trei elemente corespund
cu ceea ce, în mod clasic, s-a convenit să fie denumită evaluare a structurii, proce
sului şi efectelor.
înainte de a aborda aceste tipuri de evaluare, trebuie subliniată pertinenţa ca
drului de referinţă prezentat pentru planificatorul de sănătate. în primul rând. acest
cadru demonstrează importanţa unei bune definiri a demersului particular în raport
cu aceste trei întrebări. Pe de altă parte, este evident că, dintre combinaţiile posibi
le, unele sunt inai importante decât altele.
Astfel, evaluarea efectelor a fost în general privilegiată atunci când este vorba
de programe de sănătate. Din contra, evaluarea calităţii îngrijirilor îndeosebi a făcut
obiectul evaluării ,.de către egali" (peer review) axată pe proces. în sfârşit, evalu
area sistemelor de sănătate a recurs mai ales la metode legate de structură. Alege
rea unei abordări sau a unei metode nu răspunde în mod unic constrângerilor, dar
reflectă în mod egal poziţiile ideologice ale părţii de indivizi, la care se referă. Cu
toate acestea, cadrul conceptual demonstrează că toate combinaţiile sunt posibile şi
el invită evaluatorul să considere tipul metodologic şi justeţea diferitor alternative
înainte de a face alegerea definitivă.
w
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5.2. RELAŢIILE DINTRE UN PROGRAM DE SĂNĂTATE
ŞI EVALUARE
Evaluarea pune trei întrebări principale asupra:
1. efectelor programului, cu alte cuvinte, a gradului de atingere a rezultatelor
scontate şi a altor consecinţe;
2. justeţei activităţilor;
3. corespunderii resurselor alocate.
în mod particular, trebuie notat, că fiecare obiectiv specific, activitate sau re
sursă constituie obiectul unei probleme de evaluare a programului. De asemenea,
adecvarea resurselor specifice alocate pentru realizarea activităţilor specifice, ni
velul obiectivelor şi gradul de realizare a lor sunt evaluate în raport cu activităţile
specifice. Aceasta este, deci, o reţea a relaţiilor de determinare, care trebuie să fie
evaluate, şi nu elemente independente unele de altele. Vom reveni asupra acestui
punct atunci când vom discuta interrelaţiile dintre componentele programului.
Dacă ne referim la diferitele tipuri de evaluare menţionate în capitolele an
terioare. această evaluare corespunde evaluării tactice (interne, normative) a pro
gramului. Vom aborda, în primul rând, elaborarea acestui tip de evaluare şi vom
insista mai puţin pe evaluarea strategică şi evaluarea operaţională, al căror aspect
managerial a fost abordat în compartimentele respective.
5.3. EVALUAREA NORMATIVĂ
Vom detalia evaluarea normativă, deoarece ea comportă mai multe elemente în
raport cu evaluarea serviciilor de sănătate, evaluarea calităţii serviciilor de sănătate
şi procesul de acreditare, precum şi a programelor de sănătate. Este dificil de tratat
strict subiectul evaluării după categoriile de evaluare, deoarece evaluarea efectelor,
de exemplu, se referă în acelaşi timp şi la evaluarea strategică şi tactică, adică, efec
tele se referă în egală măsură atât la rezultate, cât şi la consecinţele programelor sau
serviciilor de sănătate şi la pertinenţa lor (figura 24).
Evaluarea normativă are ca obiect, pe de o parte, componentele programului
de sănătate şi, pe de altă parte, interrelaţiile dintre componente.
Evaluarea componentelor programului:
După cum se vede din figura de sus, componentele programului sunt: resurse
le, activităţile şi obiectivele (rezultatele scontate). Aceste componente corespund
evaluării de structură, de proces şi de rezultate.
A. Evaluarea structurii.
Evaluarea structurii trebuie să furnizeze răspunsuri la întrebări legate de can
titatea, calitatea şi angajamentul resurselor umane, materiale şi financiare ale pro
gramului.
Mai precis, întrebările formulate prin acest tip de evaluare se referă la:
- calitatea echipamentului şi a instalaţiilor materiale;
- caracteristicile organizaţiei: mărime, categorie, acceptabilitate. afiliere uni
versitară, gradul de specializare;
- competenţa, gradul de formare şi experienţa personalului;
- disponibilitatea personalului, orele de funcţionare şi accesibilitatea;
- elemente, care favorizează continuitatea şi globalitatea serviciilor;
- bugetul.
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Figura 24. Componentele programului şi diferite tipuri de evaluare

Lista întrebărilor nu este deplină, dar ilustrează conţinutul ca atare al întrebări
lor puse prin acest tip de evaluare.
In plus, este important a se nota că, în instituţiile sanitare, acest tip de evaluare
nu este prea răspândit. Astfel, comitetele şi comisiile de acreditare a spitalelor şi
a unităţilor sanitare îşi bazează în mod esenţial recomandările lor pe acest tip de
evaluare. In mod evident, se postulează într-o astfel de intervenţie că structura este
un determinant absolut necesar pentru proces şi eventual pentru rezultate. Din ne
fericire, validitatea acestei relaţii nu a fost demonstrată.
B. Evaluarea procesului.
Obiectul evaluării procesului îl constituie serviciile produse şi utilizate în ca
drul programului. Procesul cuprinde numeroase dimensiuni.
în primul rând, evaluarea are ca obiect aspectele tehnice, în mod general, de
finite de profesionişti. în domeniul îngrijirilor de sănătate, de exemplu, se poate
verifica dacă îngrijirile furnizate pacienţilor corespund normelor profesionale de
.,bună practică”. Se poate verifica, de asemenea, dacă diagnosticul este corect şi
dacă utilizarea serviciilor, de exemplu, examenele diagnostice şi terapeutice, au
fost făcute în mod adecvat. Alte aspecte, care pot fi evaluate, sunt continuitatea în
servicii, globalitatea lor şi natura relaţiilor dintre beneficiari şi profesionişti. Aces
tea din urmă corespund mai degrabă aspectelor interpersonale ale serviciilor la ni
velul profesioniştilor, ca furnizori de servicii, şi al indivizilor, care sunt beneficiari
ai acestor servicii.
în final, evaluarea procesului poate avea ca obiect organizaţia, cu alte cuvinte,
procesele organizaţionale puse în joc pentru a asigura accesibilitatea, continuitatea,
globalitatea şi u m an itatea serviciilor.
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С. Evaluarea efectelor (rezultatelor)
Evaluarea efectelor poate avea ca obiect fie rezultatele specifice scontate prin
program în obiectivele prestabilite, fie consecinţele sau impactul programului. Pri
mul aspect se referă la evaluarea tactică (normativă), iar cel de-al doilea la evalua
rea strategică, pe care o vom trata mai târziu.
Evaluarea efectelor se raportează mai întâi la obiectivele programului, definite
în termeni de stare de sănătate sau de comportamente relativ sănătoase din partea
beneficiarilor vizaţi, atinse prin program. Noi spunem ..vizate" sau „atinse" prin
program, căci în cazul în care dominant este ansamblul populaţiei vizate prin pro
gram (populaţia-ţintă), se are în vedere evaluarea de eficacitate. Dacă este vorba
doar de populaţia, care a beneficiat de program, se vorbeşte de evaluarea utilităţii.
Termenul de utilitate poate fi obiect de confuzie, deoarece termenul engle
zesc ..utility" în economie şi în teoria organizaţiilor semnifică beneficiul resimţit
de individul însuşi. Pentru a reduce confuzia, s-a propus ca termenii ..eficienţă”
(corespondent al termenului englezesc „efficacy") şi „eficacitate” (corespondent
pentru ..effectiveness") să fie înlocuiţi prin „eficacitate potenţială" şi „eficacitate
reală" (figura 25). Termenii corespund la două probleme principale, la care trebuie
să răspundă procesul de evaluare a efectelor:
1. Este posibil să ne îndreptăm spre aceasta?
2. In realitate ne îndreptăm spre aceasta?

Figura 25. Evaluarea efectelor programelor de sănătate

Eficacitatea potenţială se referă la rezultatele obţinute în condiţii optime, în
timp ce eficacitatea reală corespunde rezultatelor obţinute în situaţii concrete şi
reale unde există constrângeri. De exemplu, comportamentele beneficiarilor vizaţi
prin program şi ale profesioniştilor, care intervin, în realitate pot să nu fie optime.
In plus, din diferite motive, populaţia beneficiară este în general mai mică decât
populaţia vizată (gradul de penetrare).
Relaţia dintre eficacitatea potenţială şi eficacitatea reală poate fi exprimată prin
ecuaţia următoare:
E. reală = E. potenţială x procent de penetraţie în populaţia-ţintă x compor
tamentele reale ale beneficiarului şi profesionistului.
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Eficacitatea reală depinde, în primul rând, de eficacitatea potenţială definită
în raport cu indivizii, care beneficiază de intervenţie, apoi de gradul de penetrare
a programului în populaţia-ţintă şi, în fine, de comportamentele beneficiarilor şi
profesioniştilor.
Eficacitatea potenţială este, în general, stabilită prin studii evaluative riguroase
şi în condiţii experimentale precise. în plus, rezultatele unui astfel de studiu pot fi
generalizate, iar eficacitatea reală se apropie atunci de eficacitatea potenţială.
Evaluarea interrelaţiilor dintre componentele unui program de sănătate.
Structură-proces-efecte.
Evaluarea unui program poate să vizeze componentele individuale, fară să se
adreseze relaţiilor dintre aceste componente şi în acest caz raţionamentul, pe care
se sprijină evaluarea, face apel la norme.
Pe de altă parte, evaluarea poate pune în relaţie componentele programului,
această relaţie permiţând să se poarte o judecată de valoare, mai ales în utilizarea
metodelor de comparare. Astfel se poate determina relaţia dintre diferite tipuri sau
cantităţi de resurse şi proces sau efecte. Aşa, de exemplu, până la un punct, se pot
compara efectele, pe care le determină structura unui spital asupra procesului şi re
zultatelor. Se pot face analize comparative pentru spitale cu structuri diferite (spital
universitar, spital judeţean, spital municipal). De asemenea, se poate demonstra că
durata medie de spitalizare sau internările într-un spital (proces) au un efect mic
asupra rezultatelor de îngrijire; în acest caz se poate alege infarctul de miocard.
Asemenea studii sunt în mod particular utile pentru stabilirea de norme şi valori ale
structurii şi procesului.
5.4. EVALUAREA CALITĂŢII MANAGEMENTULUI
ÎN SERVICIILE DE SĂNĂTATE
Serviciile de sănătate în Europa sunt prinse într-un mediu economic şi politic.
Mediul economic are mai mult caracteristici internaţionale, iar cel politic, în primul
rând, particularităţi naţionale/interne. Performanţa izolată e mai puţin utilă pentru a
înţelege sistemul, fiind mult mai important de analizat performanţa în contextul de
presiuni interne şi externe.
Definirea dimensiunilor performanţei.
- capacitatea unei organizaţii de a creşte nivelul performanţelor şi al rezulta
telor depinde parţial de capacitatea de a măsura sistematic şi de a evalua nivelul, în
care îşi îndeplineşte propriile funcţii;
- atingerea celor mai bune rezultate cu cel mai scăzut cost posibil, cu o jude
care uniformă a calităţii şi valorii;
- nevoia organizaţiilor de a fi continuu focalizate pe satisfacerea nevoilor
pacienţilor;
- performanţa trebuie să poată fi definită, măsurată şi să se poată ameliora.
Dimensiunile performanţei sunt legate de organizaţie, dar se regăsesc şi la ni
velul fiecărui individ din organizaţie. Astfel, ca o organizaţie să facă ceea ce trebu
ie, înseamnă că o intervenţie trebuie să îndeplinească condiţiile:
- să fie adecvată - gradul în care îngrijirea este relevantă pentru nevoile
clinice ale bolnavului, luând în calcul nivelul actual al cunoştinţelor;
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- să fie disponibilă - gradul în care poate fi furnizată o îngrijire corespunză
toare pentru a satisface nevoile bolnavilor;
- să fie eficace - gradul în care intervenţia folosită pentru bolnav a atins
rezultatele aşteptate.
La nivelul indivizilor din organizaţie, definirea şi măsurarea performanţei unei
intervenţii trebuie să răspundă la întrebarea „face cum trebuie?”. La acest nivel o
intervenţie trebuie să asigure condiţiile legate de:
- continuitate - gradul de coordonare în timp a intervenţiilor diferitor
practicieni;
- eficacitate - gradul în care îngrijirea este furnizată corect, în funcţie de
nivelul cunoştinţelor actuale în domeniu şi cu scopul de a atinge rezultatele dorite
pentru bolnav;
- respect şi g rijă - gradul de implicare a bolnavului în decizia privind inter
venţia, care i se va aplica, astfel încât serviciul furnizat să ţină cont de deosebirile
dintre bolnavi şi să răspundă sensibilităţii şi respectului către bolnav;
- siguranţa - gradul în care riscurile tratamentului şi îngrijirilor sunt reduse
atât pentru bolnav, cât şi pentru ceilalţi, inclusiv pentru furnizorii de sănătate;
- oportunitate - gradul în care serviciul este furnizat pentru bolnav la mo
mentul cel mai potrivit.
A m eliorarea m anagem entului calităţii.
Calitatea (Dicţionarul Englez Oxford) semnifică gradul de excelenţă:
- motivul - să existe o cultură a serviciului, în care personalul să dorească să
amelioreze;
- ocazii - formare/educare, susţinere şi timp pentru personal cu scopul
ameliorării calităţii;
- instrumente - metode şi concepte despre calitate.
Trebuie înţeleasă relaţia cost-cantitate-calitate la nivelul furnizării serviciilor
- relaţie importantă în procesul de luare a deciziei - şi găsirea unui echilibru între
aceste componente. Orice întârziere a unui răspuns rapid este, de obicei, o slăbi
ciune în procesul serviciului (timpul de aşteptare, întârzierile sunt indicatori de
calitate).
Un set de instrumente este ameliorarea calităţii prin descrierea proceselor pen
tru cel mai simplu şi mai rapid circuit. Descrierea procesului: cel mai simplu şi mai
rapid mod de a aduce personalul, consumatorii, informaţiile, echipamentul etc. îm
preună în modul corect şi în timp. Redefinirea procesului este ceea ce se întâmplă
în prezent şi înseamnă a căuta calea cea mai simplă, rapidă, eficientă de a îngriji
pacientul de-a lungul procesului.
M etode pentru a aprecia costul m anagem entului de calitate slabă.
Primul pas este cuantificarea costului curent al managementului slab calitativ,
urmat de împărţirea costurilor calităţii în patru categorii:
1. costurile prevenirii sunt costurile oricărei acţiuni de investigare, prevenire/
reducere, defectele/eşecurile (de exemplu, costul pregătirii, salariile specialiştilor
pentru calitate etc.);
2. costurile de evaluare a calităţii obţinute (timpul pentru monitorizare, recepţionare feed-back de la consumatori etc.);
3. costurile eşecurilor interne sunt definite ca eşecul în atingerea calităţii
menţionate înainte ca pacientul să părăsească serviciul (lipsa de informaţii de la cei
care trimit investigaţii preoperatorii incomplete etc.);
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4.
costurile externe ale eşecului sunt costurile date de eşecul obţinerii calităţii
specificate după ce consumatorul a primit serviciul (de exemplu, timpul petrecut cu
plângeri, reinternări pentru tratament inadecvat/evaluări etc.).
Costul calităţii slabe este costul consecinţelor datorate faptului că lucrurile nu
sunt făcute corect de prima dată. Evaluările nu ar trebui să fie evitate din cauza lip
sei informaţiilor clare, exacte, dar este important ca estimările să fie credibile. Ame
liorarea calităţii conduce la reducerea costurilor, la servicii mai bune, la reducerea
frustrării personalului şi dă satisfacţie muncii, eliberând energie şi creativitate.
Identificarea priorităţilor pentru procesele, care urmează să fie evaluate, se
face prin:
- identificarea proceselor şi a situaţiilor unde lucrurile merg prost, unde exis
tă risipă de timp sau materiale;
- estimarea costului înlăturării problemei sau a reducerii severităţii acesteia;
- Regula Pareto: 20% din probleme produc 80% din costurile calităţii slabe.
Dar nu întotdeauna e bine să începi cu soluţionarea problemelor celor mai
costisitoare; de exemplu, ce problemă e mai uşor de rezolvat pentru personal şi face
munca mai puţin frustrantă?
Ciclu! de corectare a calităţii reprezintă cadrul de utilizare a diferitor metode
de ameliorare a calităţii şi este, totodată, un mod sistematic de rezolvare definitivă
a problemelor de calitate. Ciclul cuprinde:
1. Alegerea problemei de calitate.
2. Identificarea cauzelor posibile.
3. Culegerea de date despre dovedirea cauzelor.
4. Analiza datelor pentru a găsi cauzele care contează mai mult pentru problemă.
5. Emiterea de idei despre cum pot fi înlăturate cauzele;
6. Realizarea schimbărilor şi evaluarea rezultatelor până în momentul rezol
vării problemei.
7. Verificarea soluţionării cu adevărat a problemei, la care s-a intervenit îna
inte de a trece la următoarea problemă.
5.5. M ONITORIZAREA ŞI MĂSURAREA CALITĂŢII
Monitorizarea constă în observarea activităţii trecute şi prezente în relaţie cu
standardele/cu criterii implicite/explicite; înseamnă da/nu;
Măsurarea (este mai sofisticată) presupune compararea a ceva cu o unitate
fixă; înseamnă „cât? Face posibile comparaţiile cu lucruri similare în altă parte/în
timp. Specificările şi standardele clare sunt o precondiţie necesară pentru măsurare.
Ceea ce nu se poate măsura nu este calitate. Cea ce nu poate fi măsurat nu poate fi
ameliorat. A măsura pentru altcineva este adesea mai puţin decât a măsura pentru
propriile interese.
La nivel de organizaţie, principala preocupare pentru măsurarea calităţii este
datorată dorinţei de acreditare a organizaţiei. înainte de a măsura trebuie să se răs
pundă la întrebările: ce trebuie măsurat? şi apoi ce poate f i măsurat?
Primul pas prevede să definim ce anume dorim să obţinem prin acreditare ?
Evaluarea unui furnizor în vederea acreditării este, de obicei, făcută de o echi
pă formată din: medici, asistente medicale şi administratori (care sunt, de obicei,
angajaţi cu normă întreagă). Echipa de evaluatori apreciază gradul de respectare a
unor standarde dezbătute naţional şi publicate.
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Acreditarea poate contribui la:
- asigurarea calităţii;
- evidenţierea costurilor;
- evidenţierea serviciilor, care să se utilizeze în ciclul de soluţionare a proble
melor;
- ajută la focalizarea pe standarde şi rezultate (decese, complicaţii chirurgica
le, rata de infecţii etc.).
Standardele trebuie să se refere la elementele-cheie ale sistemului de calitate,
nu doar la programul de calitate şi audit medical şi să includă şi evenimentele san
tinelă. Asigurarea calităţii prezice şi previne problemele şi ameliorează continuu
calitatea mai degrabă decât inspectează rezultatele, comparându-le cu standardele.
Asigurarea calităţii garantează calitatea serviciului prin controlul calităţii şi prin
metodele de asigurare a calităţii. Acreditarea, prin ea însăşi, nu asigură calitate ridi
cată pentru că nu este un sistem efectiv de calitate. Nivelul de acreditare este în con
cordanţă cu standardele, faţă de care este comparată calitatea serviciilor furnizate.
Măsurarea performanţelor duce cu o probabilitate mult mai mare la ameliorare
când este un proces intern vs. proces extern. Organizaţiile, care activează intens pe
măsurarea performanţelor pentru ameliorarea continuă a serviciilor pentru bolnav,
plătitori şi alţi utilizatori, au cele mai mari şanse să-şi depăşească orice solicitare
din exterior. Ignoranţa, aroganţa dintre indivizi/departamente ameninţă procesele
de ameliorare.
Doar preocuparea pentru măsurarea performanţelor duce la ameliorarea aces
tora (tranzitorie, prin efectul de halou). Efectul trece dacă departamentele cred că
măsurarea a încetat. Există cel puţin două soluţii: să continue măsurătorile/să se
redefinească sistemul. Doar abordarea la un singur departament (puţin probabil) nu
va putea ameliora o problemă sistemică, problemă care este a organizaţiei.
De asemenea, este importantă calitatea datelor furnizate datorită spectrului
larg de activităţi ce pot fi influenţate ca rezultat al datelor. Calitatea datelor poate
fi ameninţată de mulţi factori, începând de la lipsa de dorinţă, întârziere, până la
scrierea de mână şi neciteţ a unui raport.
Medicii se simt ameninţaţi în autonomia Iot profesională de măsurare a perfor
manţelor. Publicul solicită tot mai mare responsabilitate şi vrea să cunoască perfor
manţele unităţilor medicale, pentru a putea alege cele mai bune servicii.
Personalul medical are teamă de tot ceea ce înseamnă numere: acurateţea lor,
neînţelegerea formulelor, prin care s-a ajuns la cifrele finale, neînţelegerea modu
lui. în care pot fi influenţate etc: personalul trebuie educat continuu asupra modului
de a utiliza numerele.
5.6. CERCETAREA EVALUATIVĂ
Se poate defini ca fiind un proces ce constă în a emite o judecată a posteri
ori asupra unei intervenţii cu ajutorul unei metode ştiinţifice. Mai specific, constă
în analiza pertinenţei, bazelor teoretice, productivităţii, efectelor şi randamentului
unei intervenţii, precum şi a relaţiilor existente dintre intervenţie şi contextul în
care este plasată, în general cu scopul de a ajuta la luarea deciziei.
Cercetarea evaluativă se poate descompune în 6 tipuri de analiză. A face o
cercetare evaluativă asupra unei intervenţii înseamnă, deci, a face una sau mai
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multe din aceste analize. De foarte multe ori se apelează la mai multe strategii de
cercetare, luându-se în calcul perspectivele diferitor actori afectaţi de intervenţia
respectivă.
5.6.1. ANALIZA STRATEGICĂ

în această etapă se analizează pertinenţa intervenţiei, adică gradul de adecvare
strategică între intervenţie şi situaţia problematică, de la care s-a pornit.
Trebuie răspuns la următoarele întrebări:
- este necesară (pertinentă) intervenţia pentru această problemă, ţinând cont
de toate celelalte probleme existente?
- este bine, ţinând cont de strategia de intervenţie stabilită, să se interv ină în
acest mod?
Altfel spus:
- factorul de risc asupra căruia se aplică intervenţia este cel mai important?
- populaţia-ţintă aleasă este cea mai expusă?
- resursele puse în joc sunt cele mai bine adaptate?
Această analiză implică studiul modului de identificare a situaţiei problema
tice, ceea ce cuprinde metodele folosite pentru aprecierea nevoilor, a gradului de
prioritate al problemei de sănătate aleasă în raport cu ansamblul problemelor iden
tificate, precum şi a pertinenţei intervenţiei în raport cu toate intervenţiile posibile.
Analiza strategică a unei intervenţii se poate realiza plecând de la studiul pie
ţei, al nevoilor, al metodelor de determinare a priorităţilor etc.
5.6.2. ANALIZA INTERVENŢIEI

Analiza intervenţiei constă în studiul modului în care resursele sunt folosite
pentru a produce servicii.
Se pun două tipuri de întrebări:
- se pot produce mai multe servicii cu aceleaşi resurse?
- se poate produce aceeaşi cantitate de servicii cu resurse mai puţine?
5.6.3. ANALIZA PRODUCTIVITĂŢII

Productivitatea se poate măsura fie în unităţi fizice, fie în unităţi monetare. în
primul caz este vorba de productivitatea fizică, în al doilea - de productivitatea
economică.
Pentru a analiza productivitatea unei intervenţii, trebuie măsurat şi definit pro
dusul său. lucru dificil în domeniul îngrijirilor de sănătate. în domeniul îngrijirilor
de sănătate, intervenţiile produc diferite tipuri de .,output"-uri. Resursele sunt fo
losite, în primul rând, pentru a produce servicii de suport. Este vorba, în esenţă, de
produse (rezultate) intermediare, care, combinate cu „input”-urile profesionale, duc
la producerea de servicii clinice, ce se pot denumi output-uri (rezultate) primare.
Acestea, combinate pentru a rezolva problemele de sănătate ale unui pacient, pro
duc episoade de tratament, care sunt output-urilefinale ale intervenţiei. Şi acestea
se pot combina, la rândul lor, cu alţi factori pentru a ameliora starea de sănătate a
pacienţilor respectivi.
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Productivitatea se poate, deci, analiza la mai multe niveluri:
- fie productivitatea resurselor în cadrul serviciilor de suport (productivitatea
personalului auxiliar, de întreţinere, a serviciului alimentar etc.);
- fie productivitatea resurselor profesionale în cadrul serviciilor clinice (a
resurselor de laborator, a secţiei de radiologie etc.).
Metodele însuşite de analiza productivităţii sunt derivate din metodele econo
mice şi cele de contabilitate analitică.
5.6.4. A N A L IZ A R A N D A M E N T U LU I

Analiza randamentului constă în punerea în relaţie a analizei resurselor anga
jate şi cea a efectelor obţinute. Ea este o combinaţie între analiza de productivitate
economică şi analiza efectelor. Evaluarea randamentului unei intervenţii se face în
general cu ajutorul analizelor: cost/beneficii; cost/eficacitate şi cost/utilitate.
în analiza cost/beneficiu se exprimă toate costurile financiare ale intervenţiei
şi toate avantajele, pe care le antrenează. în analiza cost/eficacitate şi cost/utilitate
se exprimă, de asemenea, costurile financiare, dar avantajele sunt exprimate prin
indici reali ai rezultatelor (ani de viaţă câştigaţi, indice de satisfacţie, reducerea
durerii etc.) şi prin utilitatea intervenţiei pentru cei cărora li se adresează (QALY,
DALY).
Analizele cost/beneficiu sunt mai generale. Ele implică determinarea avan
tajelor şi costurilor intervenţiei pentru optimizarea alocării resurselor. Este foarte
dificil de a aplica acest tip de analiză în domeniul sănătăţii, în particular, din cauza
dificultăţii de a da o valoare financiară variaţiilor din starea de sănătate.
Analizele cost/eficacitate şi cost/utilitate sunt mai curente. Ele constau în com
pararea diverselor costuri ale intervenţiei cu eficacitatea lor asupra utilizatorilor
sau cu utilitatea, pe care utilizatorii o obţin din intervenţie. Aceste analize permit
compararea diferitor intervenţii, care au obiective diferite. în mod obişnuit, este im
posibil de a stabili această comparaţie pornind de la rezultatele analizei cost/efica
citate; uneori, determinarea utilităţii asociate diferitor tipuri de efecte pune serioase
probleme metodologice şi conceptuale.
Dificultăţile metodologice ale acestei analize rezidă în măsurarea avantajelor
şi stabilirea criteriilor permanente de comparare a randamentului diferitor opţiuni.
5.6.5. A N A L IZ A EFECTELO R

Analiza efectelor constă în evaluarea influenţei serviciilor asupra stării de să
nătate. Ea determină eficacitatea serviciilor de a măsura starea de sănătate. Mă
surarea efectelor, care sunt dorite sau nu, depinde de timpul de cercetare vizat.
Conceptul de eficacitate nu are un sens absolut. El trebuie să fie calificat în funcţie
de contextul, în care cercetarea este condusă, de natura intervenţiei evaluate şi de
finalitatea exerciţiului evaluării.
Se poate vorbi de eficacitatea teoretică atunci când ea se situează în contextul
cercetării de laborator, în care mediul poate fi controlat şi unde nu există variabilitate individuală.
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în studiile de randomizare, se măsoară ceea ce se numeşte eficacitatea expe
rimentală (încercare). Intervenţia este aplicată într-un mod total şi optim pentru
fiecare subiect supus intervenţiei. Eficacitatea de studiu ţine cont de variaţiile in
dividuale, dar nu ţine cont de variaţiile comportamentale ale utilizatorilor şi pro
fesioniştilor.
Se poate observa o eficacitate utilizată, în contextul natural, a rezultatelor unei
intervenţii asupra indivizilor, care au beneficiat de ea. în această situaţie, diferenţe
le în eficacităţile observate se pot datora variaţiilor furnizorilor.
Există o eficacitatepopulaţională, care ia în considerare efectele unei interven
ţii nu doar asupra celor care beneficiază în mod direct, ci şi asupra întregii populaţii
căreia îi este destinată intervenţia. în acest caz, se ţine cont de gradul de acoperire a
intervenţiei, de acceptabilitatea şi accesibilitatea pentru populaţia-ţintă.
în analiza efectelor trebuie să se ia în considerare nu doar efectele dorite, ci şi
cele nedorite. Cu alte cuvinte, este important să se ţină cont de factorii externi inter
venţiei asupra populaţiei-ţintă şi, de asemenea, de cei care acţionează asupra altor
populaţii, care nu sunt vizate în mod direct. într-o analiză a efectelor este important
să se facă nu doar analiza efectelor pe termen scurt, ci şi a celor pe termen lung.
Metodele de analiză a eficacităţii unei intervenţii sunt numeroase. Ele pot fi
cantitative şi calitative, de natură experimentală sau sintetică.
5.6.6. A N A L IZ A DE IM P LE M E N T A R E

Analiza de implementare constă, pe de o parte, în a măsura influenţa varia
ţiilor în gradul de implementare a intervenţiei asupra acestor efecte şi, pe de altă
parte, în aprecierea influenţei mediului, a contextului, în care intervenţia este im
plementată, asupra efectelor intervenţiei. Acest tip de analiză este foarte pertinent
când se observă o mare variabilitate în rezultatele obţinute prin ansamblul inter
venţiilor implementate în contexte diferite. Trebuie atunci să ne întrebăm dacă
aceste variabilităţi pot fi explicate prin diferenţele dintre contexte. Analiza de
implementare este importantă atunci când intervenţiile analizate sunt complexe
şi compuse din elemente secvenţiale asupra cărora contextul poate interacţiona
prin diferiţi factori.
Primul tip de analiză de implementare constă în măsurarea influenţei variaţiei
în gradul de implementare a intervenţiei în diferite contexte. La limită, absenţa
efectului poate să semnifice că intervenţia evaluată nu a fost implementată.
Al doilea tip de analiză de implementare constă în a evalua efectele interde
pendenţei, care poate să existe între contextul, în care intervenţia este implantată şi
intervenţia însăşi.
întrebarea ce se pune este în legătură cu sinergismul, care poate exista între
un context şi o intervenţie sau, din contră, asupra antagonismelor existente între
context şi intervenţie, cu alte cuvinte, care sunt efectele inhibitoare ale contextului
asupra efectelor intervenţiei. Metodele de abordare pentru analiza de implementare
a unui program sunt în principal studiile de caz.
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5.7. EV ALU A R EA C A SURSĂ DE IN F O R M A Ţ II PENTRU PROCESUL
DE LUARE A D E C IZ IE I

Scopul ultim al evaluării este de luare a deciziei. Trebuie să ne întrebăm ce
influenţă joacă furnizarea informaţiilor pentru evaluator în luarea deciziei.
Pentru ca o evaluare să fie utilă, este necesar ca:
- decidenţii să fie implicaţi în definirea problemelor rezultate şi responsabili
de strategia de cercetare care va fi aplicată;
- decidenţii să fie în mod periodic informaţi asupra rezultatelor obţinute în
timpul cercetării. La sfârşit este prea târziu pentru a acţiona;
-

evalu ato ru l să jo a c e rolul unui facilitato r în utilizarea rezultatelor;

- informaţia rezultată din evaluare să fie considerată drept un mijloc de ne
gociere între multiplele interese, şi nu un adevăr absolut;
- să se ţină cont că decidenţii nu pot defini exact nevoile lor de informare şi,
în consecinţă, ea nu poate răspunde decât parţial la problemele respective;
- evaluarea să se realizeze cu maximă rigoare.
Funcţia principală a evaluării normative este de a ajuta managerul să-şi com
pleteze funcţiile sale curente în mod normal. Responsabilii de funcţionarea şi
gestionarea intervenţiei efectuează acest tip de evaluare. Această etapă face parte
din definirea scopului managerului. El va dori deci să aibă o puternică validitate
pragmatică. Din contra, cercetarea evaluativă, care are o expertiză metodologică
şi teoretică importantă, nu este în general fezabilă pentru cei responsabili de inter
venţie.

CAPITOLUL 6

M ANAGEM ENTUL
C A L IT Ă Ţ II SE R V IC IIL O R D E SĂ N Ă T A T E

6.1. DEFINIŢIA ŞI COMPONENTELE
CALITĂŢII ÎNGRIJIRILOR DE SĂNĂTATE
Definiţia calităţii îngrijirii de sănătate se bazează pe valori unice din cadrul
culturii (profesională, etică) şi pe contextul situaţiei. Este imposibil să defineşti
calitatea îngrijirii fară a ţine seama de valorile, ce se află în spatele individului, de
situaţia socială şi profesională. Există mai multe dimensiuni, identificate profesio
nal, ale calităţii îngrijirii. Acestea s-au dezvoltat de-a lungul anilor şi definirea lor
s-a schimbat odată cu noile studii şi descoperiri. Principala organizaţie recunoscută
în SUA pentru definirea calităţii îngrijirii în organizaţiile de îngrijire a sănătăţii este
Comisia Unită pentru Acreditarea Organizaţiilor de îngrijire a Sănătăţii. Această
comisie a identificat nouă componente ale calităţii îngrijirii. Ele cer fiecărei orga
nizaţii de îngrijire a sănătăţii să definească calitatea, folosind aceste componente
şi ţinând seama de perspectivele clienţilor organizaţiei. Aceste componente sunt
enumerate mai jos.
Componentele calităţii îngrijirii de sănătate conform Comisiei Unite.
1. Accesibilitatea îngrijirii: Uşurinţa, cu care pacienţii pot obţine îngrijirea de
care au nevoie, atunci când au nevoie.
2. Specificitatea îngrijirii: Gradul, până la care se asigură îngrijire corectă,
dată de starea curentă a activităţii.
3. Continuitatea îngrijirii: Gradul, până la care îngrijirea necesitată de paci
enţi este coordonată între practicieni şi între organizaţii în timp.
4. Eficacitatea îngrijirii: Gradul, până la care îngrijirea este abordată într-o
manieră corectă, fară erori, în funcţie de starea curentă a activităţii.
5. Efectivitatea îngrijirii: Gradul, până la care un serviciu are potenţialul să
satisfacă nevoile, pentru care este folosit.
6. Eficienţa îngrijirii: Gradul, până la care îngrijirea primită are efectul dorit
cu un minimum de efort, cheltuieli sau risipă.
7. Orientarea spre pacient: Gradul, până la care pacienţii şi familiile lor în
procesul de luare a deciziilor ce ţin de sănătate sunt satisfăcuţi de îngrijirea lor.
8. Siguranţa mediului de îngrijire: Gradul, până la care mediul este lipsit de
hazard sau pericol.
9. Orarul îngrijirii: Gradul, până la care îngrijirea este acordată pacienţilor
atunci când este necesară.
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6.2. MANAGEMENTUL CALITĂŢII. ABORDARE GENERALĂ
Managementul calităţii presupune existenţa unei structuri organizatorice adec
vate, care ar permite punerea în practică a sistemului de management al calităţii. în
accepţia SR ISO, managementul calităţii reprezintă ..ansamblul activităţilor funcţi
ei generale de manager, care determină politica în domeniul calităţii, obiectivele şi
responsabilităţile, şi care se implementează în cadrul sistemului calităţii prin astfel
de mijloace, cum ar fi planificarea calităţii, controlul calităţii, asigurarea calităţii şi
îmbunătăţirea calităţii”.
Sistemul de management al calităţii în accepţia SR-1SO este „un ansamblu de
procese şi resurse pentru implementarea managementului calităţii”. El presupune:
- o politică orientată spre client;
- o structură organizatorică adecvată;
- o documentaţie suficientă;
- un sistem informaţional, care să permită detectarea disfuncţiilor.
Calitatea serviciilor de sănătate depinde atât de oameni, cât şi de sistemele şi
tehnicile existente în sectorul sanitar. Spre deosebire de domeniul economic al pro
ducţiei materiale, unde se urmăreşte obţinerea profitului continuu perfecţionat, în
sistemul sanitar profitul nu poate constitui un indicator al calităţii şi performanţei.
Performanţa reprezintă gradul de realizare al obiectivelor prestabilite. Acestea
au valori diferite în funcţie de punctul de vedere al furnizorului sau consumatoru
lui. De aceea, în analiza calităţii se va studia oferirea serviciului adecvat în funcţie
de nevoile consumatorului.
Atunci când se apreciază calitatea se foloseşte conceptul de asigurare a ei. El
este definit ca un proces de dirijare a unui program continuu de evaluare a calităţii,
cu scopul de a obţine îmbunătăţirea continuă a ei.
Evaluarea calităţii duce la:
- îmbunătăţirea planificării strategice într-o organizaţie;
- îmbunătăţirea eficienţei operaţiunilor manageriale;
- îmbunătăţirea rezultatelor clinice.
Specialistul canadian A. Donabedian a definit şase dimensiuni ale calităţii în
grijirilor de sănătate:
1. eficacitatea - capacitatea de a atinge cele mai bune rezultate în îmbună
tăţirea stării de sănătate prin intermediul celor mai bune îngrijiri;
2. eficienţa - capacitatea de a ajunge la cele mai bine rezultate în starea de
sănătate, prin intermediul celor mai bune îngrijiri, dar şi cu costuri cât mai
scăzute.
3. optimizarea - realizarea unui echilibru între costurile îngrijirilor de sănă
tate şi efectele obţinute în urma acestor îngrijiri, înţelegând prin aceasta
beneficiul adus de îngrijirile de sănătate sau valoarea monetară a îmbună
tăţirii stării de sănătate;
4. accesibilitatea - alinierea serviciilor de sănătate la dorinţele, nevoile şi
aşteptările populaţiei;
5. legitimitatea - acordarea îngrijirilor de sănătate în conformitate cu princi
piile sociale exprimate prin norme, valori, legi şi reglementări;
6. echitatea - acordarea îngrijirilor de sănătate fiecărui membru al societăţii
în funcţie de nevoile sale, spre deosebire de egalitatea, care se referă la
furnizarea uniformă de servicii tuturor membrilor societăţii. Egalitatea
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poate fi un deziderat, care poate fi inutil sau nu se poate realiza ori poate
duce la inechitate.
Rezultatele îngrijirilor sunt din ce în ce mai mult recunoscute în prezent, ca
fiind foarte importante pentru evaluarea serviciilor de sănătate şi a politicii sanita
re. Cu toate acestea, există unele dificultăţi şi limite în folosirea rezultatelor pentru
măsurarea calităţii îngrijirilor medicale. Starea de sănătate şi rezultatul îngrijirilor
reprezintă consecinţa interacţiunii mai multor factori: genetici, de mediu, compor
tamentali şi cei legaţi de practica medicală. Serviciile medicale joacă un rol sem
nificativ, dar au şi o contribuţie parţială în asigurarea stării de sănătate. Diferitele
caracteristici ale pacientului, structura familiei, condiţiile sociale şi factorii de me
diu au influenţe importante în ceea ce priveşte rezultatele, care nu pot fi atribuite în
mod direct îngrijirilor medicale primite. De aceea, orice evaluare a calităţii îngriji
rilor trebuie să ţină cont de existenţa acestor factori externi.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii defineşte Calitatea ca fiind „caracteristica
unui proces sau serviciu care determină nivelul de excelenţă". Calitatea înseam
nă asigurarea unei practici bune, dar şi introducerea unor proceduri şi tehnici noi,
concomitent cu reducerea costului şi creşterea productivităţii în vederea satisfacerii
pacientului.
Cu toate că rezultatele reprezintă o măsură potrivită a calităţii serviciilor medi
cale, este necesară evaluarea simultană a structurii şi procesului de îngrijire pentru
a înţelege de ce se obţin rezultate diferite. Astfel se pot planifica intervenţii nu nu
mai pentru îmbunătăţirea acestora, ci şi pentru a realiza eficacitatea şi echitatea în
organizarea şi distribuirea serviciilor de sănătate.
Donabedian defineşte procesul de îngrijire medicală ca fiind „Un lanţ complex
de evenimente, în care fiecare dintre ele este un sfârşit al celui anterior şi reprezintă
o condiţie necesară a celui viitor". Procesul cuprinde recunoaşterea problemei, pro
cedurile diagnostice, diagnosticul, terapia şi îngrijirea, utilizarea, accesibilitatea,
înţelegerea şi complianţa.
Evaluarea procesului este continuă şi se face pentru a vedea cum pot fi îm
bunătăţite acţiunile pentru a putea alege alternativa cea mai bună pentru atingerea
obiectivelor.
Există mai multe abordări posibile pentru studierea relaţiilor dintre componen
tele structurii, procesului sau rezultatelor. Componentele acestora au fost enume
rate mai sus şi pot fi studiate individual sau ca o legătură între structură şi proces,
structură şi rezultate, proces şi rezultate sau structură şi proces combinate cu rezul
tatele obţinute.
Abordarea calităţii din punctul de vedere al consumatorului se referă la ceea ce
doresc pacienţii de la serviciile de sănătate.
Abordarea din punctul de vedere al profesioniştilor urmăreşte dacă îngrijirile
corespund componentelor calităţii şi nevoilor definite de furnizorii de servicii şi
dacă tehnicile şi procedurile sunt aplicate corect.
Oamenii judecă serviciile de sănătate, comparându-le cu alte servicii pe care
ei le-au găsit în alte sectoare. Dacă serviciile corespund cu dorinţele pacientului şi
cu aşteptările lui, atunci serviciul respectiv devine atractiv. Dacă pacientul nu este
mulţumit, va rezulta o proastă publicitate pe piaţa competiţională, care va duce la
scăderea numărului de pacienţi şi a veniturilor unităţii sanitare, cu impact mai mare
în sectorul sanitar privat. Cei nemulţumiţi îşi vor alege un alt medic, o altă unitate
sanitară sau nu vor utiliza serviciul respectiv.
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Cheia managementului calităţii totale este „omul calităţii totale” care reprezin
tă cte fapt implicarea întregii echipe medicale în obţinerea performanţei.
în managementul calităţii totale Donabedian descrie următoarele principii:
- procesul de muncă - calitatea serviciilor depinde în primul rând de pro
cesele prin care îngrijirile medicale sunt planificate şi produse de angajaţi,
care trebuie îndrumaţi în vederea evaluării analizei şi îmbunătăţirii proce
sului de muncă;
- analiza variabilităţii - necontrolarea variaţiei proceselor sau rezultatelor
este prima cauză a problemelor de calitate; cauzele variabilităţii trebuie
identificate şi corectate;
- managementul în sine - este necesară colectarea sistemică a informaţiei
începând cu identificarea problemelor prioritare prin analiza cauzelor şi
până la selectarea şi testarea soluţiilor;
- învăţarea şi îmbunătăţirea continuă a performanţei - conduce la îngrijiri
de calitate.
Planificarea procesului calităţii se referă la activităţile necesare producerii
serviciilor medicale care trebuie să satisfacă nevoile consumatorilor şi cuprinde
următoarele etape:
- definirea consumatorilor;
-

-

d eterm in area n ev o ilo r acestora;

definirea caracteristicilor serviciului medical în concordanţă cu nevoile
consumatorilor;
- dezvoltarea proceselor care să fie capabile să realizeze caracteristicile ser
viciului respectiv.
Controlul calităţii predă următoarele etape:
- evaluarea performanţei calităţii obţinute;
- compararea calităţii oferite cu scopurile stabilite;
- definirea acţiunilor pentru diminuarea diferenţelor dintre rezultatele obţi
nute şi standardele acceptate.
îmbunătăţirea calităţii se referă la procesul de creştere a performanţei şi constă
în următoarele etape:
- stabilirea infrastructurii necesare pentru a asigura îmbunătăţirea perma
nentă a calităţii;
- identificarea nevoilor specifice, îmbunătăţirea performanţei şi elaborarea
de proiecte;
- stabilirea pentru fiecare proiect a unor responsabilităţi clare în cadrul echi
pei medicale;
- furnizarea resurselor motivaţiei şi formării necesare echipei medicale pen
tru diagnosticarea cauzelor şi stabilirea controlului.
Nu trebuie uitat faptul că o calitate redusă este mai frecvent cauzată de proces
decât de personalul medical.
Pentru evaluarea şi monitorizarea calităţii îngrijirilor se pot folosi diverse ca
tegorii de indicatori:
- indicatorii bazaţi pe apreciere;
- indicatorii santinelă de eveniment (reacţii adverse la medicamente);
- indicatorii clinici, care constituie elemente dc îngrijiri furnizate de diverşi
specialişti (intervenţii repetate în timpul perioadei de internare).
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6.3. MANAGEMENTUL CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE
Principalul obiectiv al seriei de standarde ISO 9000/2000: este satisfacerea
atât a clienţilor interni şi externi, cât şi a altor părţi interesate: personalul medical,
acţionari, furnizori ai organizaţiei medicale.
ISO 9000/2000 pune accent atât pe importanţa identificării implementării,
coordonării şi îmbunătăţirii continue a efectuării proceselor necesare sistemului
de management al calităţii serviciilor medicale, cât şi pe importanţa gestionării
interacţiunilor dintre aceste procese, pentru a îndeplini obiectivele organizaţiei.
ISO 9004/2000 se concentrează pe îmbunătăţirea performanţei organizaţiei, reco
mandând o metodă de autoevaluare a eficienţei şi eficacităţii proceselor din cadrul
serviciilor medicale.
Conform standardului ISO 8402, managementul calităţii este „ansamblul acti
vităţilor funcţiei generale de management, ce determină politica în domeniul calită
ţii, obiectivele şi responsabilităţile şi le implementează prin mijloace ca: planifica
rea, controlul, asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii în cadrul sistemului calităţii”.
Principiile managementului calităţii serviciilor medicale:
Jeplasarea de la măsurarea competenţei practicianului către măsurarea re
zultatelor îngrijirii pacientului:
- utilizarea mai redusă a raţionamentului implicit şi o mai mare atenţie pen
tru standardele explicite (ghida i de practică);
- o mai mică izolare organizaţiei.ai: a asigurării calităţii şi eforturi pentru
integrarea ei în activităţile de zi cu ?• ş'. Ь toate nivelurile de furnizare a
îngrijirilor medicale.
Auditul intern - este o examinare sistematică şi independentă cu scopul de a
determina dacă managementul calităţii:
- se conformează planificării, cerinţelor standardului şi cerinţelor sistemului
de management al calităţii;
- este implementat şi menţinut cu eficacitate.
Evaluarea sistemului de management al calităţii se realizează pe baza analizei
beneficiilor:
- îmbunătăţeşte planificarea strategică;
- îmbunătăţeşte rezultatele clinice;
- îmbunătăţeşte eficienţa managerială şi operaţiunile.
Planificarea strategică de bazează pe informaţii relevante şi dă:
- o proiecţie a tendinţelor operative;
- o identificare a slăbiciunilor şi punctelor forte;
- analizele de portofoliu ale departamentelor interne şi a rapoartelor compa
rative de performanţă.
Rezultatele clinice se evaluează pe baza comparării produselor şi serviciilor şi
a analizei costurilor evaluate comparativ cu rezultatele clinice.
Proiectele iniţiale de revizuire a sistemului calităţii vizează probleme general
acceptate ca:
- reducerea timpului de aşteptare la camerele de gardă;
- reducerea ratei de infecţii nosocomiale;
- reducerea perioadei de internare (zile de spitalizare).
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6.3.1.
COMPONENTELE
ESENŢIALE ALE MANAGEMENTULUI CALITĂŢII

Toţi administratorii de spitale vor să asigure o calitate excelentă de îngrijire
în spitalele lor. Mulţi administratori au intenţii bune şi fac eforturi deosebite, to
tuşi uneori îngrijirea acordată este sub standardele acceptate. Cercetătorii Melum
şi Siniores, examinând spitale cu îngrijiri de calitate excelentă, au identificat şase
componente esenţiale comune, care formează cadrul managementului calităţii în
organizaţiile de îngrijire a sănătăţii, acestea fiind:
1. co n d u căto ri v izionari;

2. orientarea către clienţi;
3. echipe de lucru ale angajaţilor;
4. implicarea înaltă a medicilor;
5. folosirea unui model de proces recunoscut;
6. alinierea sistemelor şi departamentelor.
Prima componentă esenţială - conducătorii vizionari din spitalele de succes
au 10 caracteristici comune:
1. ei se simt personal dedicaţi calităţii;
2. ei su n t un m odel de u rm at p entru angajaţi;

3. ei au o viziune consacrată şi plan pentru calitate:
4. ei pregătesc angajaţii în management;
5. ei asigură resurse pentru calitate (atât uma .e cât şi financiare);
6. ei analizează sistemele lor de management;
7. ei acordă recunoaştere angajaţilui oentru idei / muncă de calitate;
8. ei îşi analizează periodic progresele în domeniul calităţii;
9. ei gestionează rezistenţele din partea membrilor staff-ului;
10. ei îşi împuternicesc angajaţii.
Trei din aceste caracteristici au fost identificate, ca fiind de o importanţă deo
sebită. Managerii trebuie:
1. să se considere implicaţi personal;
2. să acţioneze ca modele de urmat;
3. să asigure resurse umane şi financiare.
Managerii nu pot asigura conducerea, dacă nu se simt implicaţi personal faţă
de calitate. Două lucruri au fost recunoscute la managerii cu respect pentru implica
rea personală. Primul, ei recunosc beneficiul personal. A l doilea, ei conştientizează
deplin principiile managementului calităţii.
A doua componentă esenţială - grija faţă de clienţi. Clientul este o persoană,
care beneficiază de serviciile organizaţiei de îngrijire de sănătate. Aceasta include
persoane atât din interiorul, cât şi din exteriorul organizaţiei. Persoanele din interi
or reprezintă personalul departamentului, medicii şi studenţii. Clienţii din exterior
includ pacienţii, familiile şi furnizorii. Managerii cu o grijă reală faţă de clienţi
întreprind următoarele acţiuni:
- identifică clienţi interni şi externi;
- înţeleg aşteptările clienţilor şi le satisfac;
- unesc recunoaşterea meritelor personalului şi satisfacţia clienţilor;
- răspund rapid plângerilor clienţilor;
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- pregătesc întregul personal în spiritul grijii faţă de client;
- arată grija faţă de client prin acţiunile proprii.
Managerul trebuie să evalueze continuu fiecare din aceste domenii pentru a se
asigura că principala prioritate a organizaţiei sunt clienţii.
A treia componentă esenţială - echipa de lucru a angajaţilor. Pentru ca ma
nagementul calităţii să funcţioneze în interiorul unei organizaţii de îngrijire a să
nătăţii, toţi angajaţii trebuie să fie motivaţi să lucreze în acest context. Spitalele de
succes au trei mijloace comune pentru a ajuta angajaţii să lucreze într-o manieră a
calităţii:
1. angajaţii au fost împuterniciţi;
2. angajaţii au primit educaţie şi instruire de calitate;
3. angajaţii lucrează în echipe.
A patra componentă esenţială - implicarea înaltă a medicilor. Medicii, care
asigură îngrijirea pacientului, trebuie să acorde sprijinul deplin administraţiei spi
talului, când se implementează noi metode manageriale.
A cincea componentă esenţială - folosirea unui model de proces recunoscut.
Există multe modele bune. Acestea au o bază similară, dar diferă prin accentul şi
stilul lor. Managerii spitalelor de succes selectează sau creează un model bazat pe
nevoile şi caracterul organizaţiei lor.
A şasea componentă esenţială - alinierea departamentelor şi sistemelor. Ma
nagementul calităţii este o parte importantă a tuturor departamentelor în spitalele
de succes. Criteriul managementului calităţii trebuie să fie folosit pentru evaluarea
anuală a fiecărui departament.
6.3.2. MODELELE DE PROCES ÎN MANAGEM ENTUL CALITĂŢII

Modelele de proces sunt folosite de echipele de angajaţi în întregul spital.
După ce a fost selectat modelul de proces specific pentru spital, angajaţii sunt in
struiţi în folosirea acestuia. Apoi, spitalele, de obicei, au câteva echipe de angajaţi,
care folosesc acest model pentru aria diferitor probleme.
Se folosesc câteva modele de proces bune. Unul dintre cele mai răspândite este
analizat în continuare. Organizaţiile de îngrijire a sănătăţii folosesc modelele cele
mai potrivite pentru ele. Toate modelele de proces au unele elemente comune:
- sunt procese continue;
- implică o performanţă măsurabilă;
- evaluează performanţele;
- iau măsuri pentru îmbunătăţire;
- evaluează rezultatele;
- folosesc efortul în echipă;
- furnizează date de încredere ce facilitează autoaprecierea.
Modelul în zece trepte pentru monitorizare şi evaluare.
Acest model a fost proiectat special pentru spitale şi este mijlocul recomandat
de Comisia Unită pentru evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii îngrijirii şi serviciului
în spitale.
1.
Alocă responsabilitatea. Conducătorii la vârf ai spitalului, departamentelor
clinice şi manageriale trebuie să poarte responsabilitate pentru supravegherea şi
managementul calităţii.
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2. Delimitează aria îngrijirii şi serviciului. Revezi toate domeniile serviciilor
pentru a determina zonele de prioritate pentru managementul calităţii.
3. Identifică aspectele importante ale îngrijirii şi serviciului. Odată ce do
meniile prioritare au fost stabilite, identifică toate aspectele îngrijirii din aceste
domenii de prioritate. Selectează cele mai importante aspecte ale îngrijirii.
4. Identifică indicatori. Identificarea indicatorilor este un pas vital. Deşi in
dicatorii nu sunt o măsură directă a calităţii, identificarea lor este esenţială pentru
măsurarea şi monitorizarea calităţii.
5. Bazat pe indicatori, stabileşte când să declanşezi o evaluare. Identifică mo
mentul când trebuie iniţiată o evaluare completă pentru fiecare indicator.
6. Colectează şi organizează datele. Trebuie dezvoltat un plan pentru colecta
rea fiecărui indicator sau date. Acest plan de colectare a datelor trebuie să includă
cine sunt colectorii datelor; ce surse folosesc pentru colectarea datelor, când va fi
făcută colectarea; dacă eşantionarea va furniza date corespunzătoare; frecvenţa şi
stilul analizei şi raportării datelor.
7. Iniţiază evaluarea când s-a ajuns la limită. Revedeţi cu atenţie datele şi
hotărâţi dacă ele indică probleme sau domenii în care este necesar să îmbunătăţiţi
îngrijirea.
8. întreprinde acţiuni pentru îmbunătăţirea îngrijirii şi serviciilor. în baza
evoluării trebuie elaborate planuri de acţiune pentru îmbunătăţirea îngrijirii şi ser
viciilor.
9. Evaluează eficienţa acţiunilor şi asigură ca îmbunătăţirile să se menţină.
După ce planurile de acţiune sunt realizate, evaluează beneficiile şi îmbunătăţirile
rezultate. Dacă există, elaborează un plan pentru continuarea acţiunii. Dacă rezul
tatele nu sunt cele scontate, revizuieşte planul de acţiune.
10. Comunică rezultatele persoanelor şi grupurilor interesante. Raportează atât
rezultatele, cât şi acţiunile luate din start persoanelor şi conducătorilor organizaţiei.
6.4.
ARGUMENTE PENTRU IMPLEMENTAREA
MANAGEMENTULUI CALITĂŢII ÎN SERVICIILE MEDICALE
Presiunea creşterii cheltuielilor.
costurile îngrijirilor de sănătate cresc incontrolabil;
este necesară alinierea cheltuielilor pentru sănătate cu evoluţia PIB;
nu se corelează cheltuielile pentru sănătate cu:
•
performanţele serviciilor medicale;
•
starea de sănătate a populaţiei;
•
asigurările de sănătate sunt în deficit financiar cronic.
Cauze.
economice (producţie încă slabă);
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-

sociale;

-

disproporţie între forţa de muncă angajată şi pensionari, şomeri, copii etc.);
apariţia de noi patologii „scumpe'' (SIDA);
cresc patologiile legate de comportament (alcool, tutun, drog,
SIDA);
cresc cheltuielile indirecte: zile de muncă pierdute, indemnizaţii, diverse.

Presiunea finanţatorilor (plătitorilor).
-

plătitorii de asigurări de sănătate - clienţii externi vor să cunoască şi să
gestioneze mai bine ceea ce finanţează;
casa de asigurări vrea să repartizeze mai bine resursele în raport cu volu
mul de activitate şi criteriile de calitate ale serviciilor de sănătate;
asigurătorii privaţi de boală folosesc caiete de sarcini şi referenţiale foarte
exigente şi responsabile.

Presiunea concurenţei
-

deşi sunt constrângeri economice, sectorul privat al serviciilor medicale
este în plină dezvoltare;
sectorul public al serviciilor medicale nu este protejat de concurenţa (con
curenţa de activităţi, concurenţa de legitimaţi);
sectorul public al serviciilor medicale trebuie să se restructureze (închi
deri, regrupări, fuziuni, transferuri etc.).

Presiunea demografică.
-

populaţia îmbătrâneşte. In 1995 erau 2,7 mii. persoane peste 65 de ani, iar
în 2000 numărul persoanelor de această vârstă constituia 3,2 mii.
consumul de îngrijiri de sănătate la persoane de peste 80 ani este de trei ori
mai mare decât la cei de 20-30 de ani;
odată cu vârsta apar şi cresc bolile neurodegenerative, tumorile, reumatis
mele, osteoporoza şi consecinţele ei, bolile cardiovasculare. Acestea soli
cită costuri de îngrijiri mai mari.

Particularităţile stării de sănătate.
-

după 1989 sănătatea s-a deteriorat;
recrudescenţa bolilor legate de sărăcie (bolile infecţioase);
cresc bolile determinate de poluare şi de obiceiurile nesănătoase (alcoo
lism, fumat, consum de droguri, alimentaţie dezechilibrată);
cresc accidentele, traumatismele şi intoxicaţiile (otrăviri).

Presiunea mediatizării sănătăţii.
-

mass-media bombardează populaţia cu ştiri senzaţionale;
pacienţii revendică informaţii din domeniul sănătăţii publice;
pacienţii compară instituţiile şi prestaţiile medicale;
pacienţii sunt mai critici, mai conştienţi de drepturile lor, mai avizaţi, mai
educaţi, mai exigenţi, mai revendicativi, mai neîncrezători;
creşte nomadismul medical (3-15%);
creşte numărul de procese intentate medicilor.

Presiunea contextului medico-legal.
-

medicul este obligat să dea pacientului informaţiile clare şi potrivite cu
riscurile legate de investigaţii şi îngrijirile propuse;
infecţiile nosocomiale atrag prezumţia greşelilor în serviciile prestate;
nu este de ajuns să probeze că au fost respectate regulile de prevenire a
infecţiilor nosocomiale pentru a îndepărta responsabilitatea;
medicul are obligaţia de a repara prejudiciul produs din culpă sau din în
tâmplare;
introducerea sistemului calităţii limitează riscurile, asigură dovezile şi trasabilitatea actelor întreprinse.
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Constrângerile reglementare şi necesitatea gestionării riscurilor.
- normele şi reglementările naţionale şu europene îngrădesc sistemul de să
nătate. Ele se referă la: sănătatea şi securitatea persoanelor, condiţiile de finanţa
re a localurilor, condiţiile de igienă, siguranţa alimentelor, farmacovigilenţă, lupta
contra infecţiilor nosocomiale, sterilizare, securitatea anestezică, radioprotecţie,
deşeurile infecte de spital;
- orice activităţi medicale trebuie să se supună constrângerilor reglementare.

Presiunea decidenţHor.
-

decidenţii (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Colegiul Medicilor)
simt nevoia introducerii sistemului calităţii pe palierele medico-tehnice şi
formalizarea lor printr-o recunoaştere externă oficială sub forma unei cer
tificări de terţă parte.
6.5. C R IT E R II M ED IC A LE DE EVALU ARE

Sunt declaraţii elaborate ce pot fi folosite pentru aprecierea gradului de adec
vare al deciziilor, serviciilor şi rezultatelor îngrijirilor medicale specifice.
Criteriul este un element / atribut prestabilit care se utilizează în evaluarea
calităţii şi care frecvent este însoţit de o normă explicită sau implicită ori de un
standard. Criteriul este un element descriptiv al performanţei şi comportamentului
furnizorului de servicii sau al stării clinice a pacienţilor şi reprezintă o situaţie
satisfăcătoare, pozitivă sau excelentă.
Un criteriu trebuie să fie:
- obiectiv, verificabil şi măsurabil (valid, reproductibil, sensibil), să ilustre
ze în detaliu standardul;
- specific ariei, să ofere o descriere clară a comportamentelor / acţiunilor şi
a situaţiei / resurselor dorite şi obţinute;
- relevant măsurătorii pe care vrem să o întreprindem pentru evaluarea ni
velului de performanţă;
- clar, enunţat în termeni ce nu lasă Ioc interpretărilor;
- realizabil, evitând enunţările nerealiste privind performanţa sau rezultate
le;
- enunţat de clinicieni care sunt la curent cu ultimele noutăţi din domeniu;
- acceptat de toţi clinicienii;
- revizuit periodic pentru a oferi exemplul unei practici bune, bazată pe cer
cetările la zi;
- orientat spre toate aspectele statutului pacientului - fiziologic, psihologic
şi social.

Există 3 tipuri de criterii:
Criterii de structură - descriu resursele necesare realizării unui standard şi se
referă la:
- clădiri, mediu fizic;
- servicii auxiliare (farmacie, laborator, spălătorie, bucătărie etc.);
- echipament;
- personal: număr, instruire, calificare, experienţă;
- informaţii, regulamente în vigoare.
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Criterii de proces - descriu activităţile necesare atingerii standardului:
- evaluarea tehnologiilor şi procedurilor;
- metode de îngrijire (număr de consultaţii, vizite, timp);
- metode de educaţie pentru sănătate a pacienţilor;
- metode de înregistrare a datelor medicale;
- modul de utilizare a resurselor;
- evaluarea competenţei personalului.
Criterii de rezultat - descriu efectul îngrijirilor în termeni referitori la compor
tament, răspuns la tratament, nivel de cunoştinţe şi starea de sănătate a pacientului:
- rata de supravieţuire;
- rata externării;
- rulaj / pat;
- continuitatea îngrijirilor;
- satisfacţia pacient / furnizor servicii.
în mod ideal, criteriile ar trebui să se refere la rezultate, dar având în vedere
dificultăţile şi cheltuielile cu colectarea datelor referitoare la rezultate este frecvent
nevoie să se apeleze la măsurători ale procesului sau ale structurii.
Standarde de calitate:
- o îngrijire bună arată gradul de complianţă la un criteriu şi prezintă nivelul
de îngrijire, faţă de care se analizează performanţa.
Pentru ca un standard să poată fi utilizat trebuie să fie:
- măsurabil - definit în termeni de nivel de performanţă de realizat; dacă o
afirmaţie nu se referă la o măsură, nu poate fi un standard;
- enunţat clar - uşor de înţeles de cei cărora li se adresează şi în special
de personalul nou venit; este uşor de realizat dacă personalul participă la
clarificarea aspectelor legate de calitate şi la formularea standardelor;
- elaborat în termeni, care să arate clar că este necesară luarea unei atitudini
şi adoptarea unui compartiment;
- realizabil - fixarea unor standarde prea înalte poate fi demoralizatoare.
Avantajul stabilirii standardelor:
- sunt elaborate şi monitorizate de clinicieni;
- sunt dinamice şi modificabile ca răspuns la schimbările intervenite în prac
tică, resurse, descoperiri rezultate din cercetări;
- oferă posibilitatea discuţiilor în grup în cadrul procesului de elaborare a
standardelor şi de reevaluare a practicilor.
Documentele sistem ului calităţii.
Realizarea şi funcţionarea unui sistem al calităţii necesită existenţa unor do
cumente specifice, care sunt:
■ manualul calităţii;
■ proceduri de sistem;
* proceduri - instrucţiuni de lucru;
■ planul calităţii;
■ înregistrările calităţii.
I.
în m anualul calităţii - sunt prezentate politicile despre calitate, procedu
rile şi practicile generale ale unităţii.
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> MC este autorizat pentru implementarea calităţii şi reprezintă un punct de
referinţă în activitatea unităţii.
> MC are scopul principal de a stabili structura sistemului calităţii;
> MC nu trebuie să intre în detalii, acestea vor fi conţinute în proceduri,
instrucţiuni.
> MC nu are o structură standard, el este întocmit în mod adecvat pentru
specificul fiecărei organizaţii.
> MC poate avea diferite niveuri de dezvoltare şi se poate referi atât la cali
tate, cât şi la asigurarea calităţii.
> MC face referiri la:
• politica în domeniul calităţii;
• responsabilităţi şi atribuţii;
relaţii între persoanele care conduc, efectuează sau verifică activităţile ce
influenţează calitatea;
procedurile şi instrucţiunile sistemului de calitate;
instrucţiuni pentru revizuirea, actualizarea şi gestionarea manualului calităţii.
Difuzarea manualului calităţii se poate face selectiv, dacă este realizat pe module.
2. Procedurile scrise, numite şi proceduri documentate, conţin:
• scopurile şi domeniile de aplicare ale unei activităţi;
• ce trebuie să se facă şi cine este responsabil;
• când, unde şi cum să se efectueze activitatea;
• ce materiale, echipamente, documente se vor folosi;
• cum se controlează şi se înregistrează activitatea.
Dacă elementele sistemului de calitate vizează mai multe compartimente, unul
primeşte responsabilitatea elaborării procedurii, în timp ce pregătirea şi revizuirea
acesteia se face împreună de către compartimentele implicate.
Conţinutul şi structura procedurilor se stabileşte în funcţie de:
mărimea unităţii;
natura specifică a activităţii;
• amploare şi structură cerute pentru manualul calităţii, completat cu proce
durile elaborate.
in elaborarea manualului calităţii trebuie cuprinse atât instrucţiunile de lucru
referitoare la personalul implicat în implementarea şi asigurarea sistemului de ma
nagement al calităţii, cât şi înregistrările calităţii ce trebuie documentate.
3. Instrucţiunile de lucru - sunt informaţiile, care sunt date personalului de
la locurile de muncă. Acestea au rolul de a prezenta modul, în care se vor desfăşura
activităţile pe locul de muncă, precum şi nivelul de calitate solicitat. Instrucţiunile
trebuie redactate în termeni simpli, uşor de înţeles de către personalul cu nivel de
cunoştinţe scăzut.
Controlul instrucţiunilor diferă în funcţie de natura lor.
4. în planul calităţii - sunt precizate „practicile, resursele şi succesiunea
activităţilor despre calitate specifice unui produs, serviciu, proiect sau contract”.
Planul calităţii face referiri la secţiunile din manualul calităţii. In funcţie de obiect,
planul se poate numi: plan de management al calităţii, plan de asigurare a calităţii,
etc. Planul de calitate trebuie să reflecte cerinţele sistemului de calitate referitoare
la produs, servicii, proiecte sau contracte. In standardele SR-ISO sunt recomandate
o serie de elemente ce trebuie definite prin planul calităţii:
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- obiectivele ce trebuie atinse;
- fazele proceselor necesare realizării produsului/serviciului;
- atribuirea responsabilităţilor pentru toate fazele de elaborare a produsului;
procedurile şi instrucţiunile de lucru;
programul de încercări, examinări, audit;
- o procedură scrisă referitoare la modificările făcute în planul calităţii;
- o metodă care să permită determinarea gradului de realizare a obiectivelor;
- alte instrucţiuni.
Toate compartimentele unităţii implicate în activităţi ce pot influenţa calitatea
produsului îndeplinesc sarcini bazate pe practici sau tradiţie. Maniera în care tre
buie să se desfăşoare fiecare tip de activitate este necesar să fie prezentată într-o
procedură sau regulament al compartimentului (în care este descrisă modalitatea de
punere în practică a obiectivelor de calitate.
5. înregistrările calităţii - sunt materiale, care fac dovadă gradului desa
tisfacere a condiţiilor de calitate şi pot fi înregistrări de calitate pentru produs şi
înregistrări privind funcţionarea sistemului de calitate.
înregistrările referitoare la calitatea produselor conţin următoarele materiale:
- specificaţii pentru produs;
- specificaţii pentru subansambluri şi materiale intrate în unitate;
- rapoarte privind controlul şi recepţia materialelor;
- înregistrări ale materialelor neconforme cu normele şi standardele stabilite;
- înregistrări ale reclamaţiilor;
în funcţie de procedurile organizaţiei există câteva tipuri de înregistrări ale calităţii:
- registre;
- fişe cu rezultatele unor măsurători;
- buletine de analiză a materialelor;
- referiri la acţiunile de tratament;
- date referitor la confirmări;
- documente de certificare, atestare, etalonare;
- rapoarte la costurile calităţii.
6.6. C IC L U L PEVA
Ciclul PEVA este al treilea principiu de bază în Managementul Calităţii:
I. Satisfacţia beneficiarilor.
II. Gestionarea prin fapte.
III. Ciclul Planifică - Efectuează - Verifică - Acţionează.
IV. Respectul faţă de oameni
Acest ciclu a fost propus de către savantul W. A. Shewhart în anul 1931 pentru
controlul economic al calităţii produselor fabricate.

Unde putem întâlnim acest Ciclul PEVA?
în primul rând el are origini în cibernetică: ştiinţa controlului. în al doilea rând,
în organisme biologice, în biosfera Pământului.
Prin acest ciclu se efectuează selectarea indivizilor capabili de adaptare la
efectele din exterior. în absenţa lor apare disfuncţia prezentă sub formă de „boală",
în al treilea rând în organisme create de om (organizaţie: de ex. spital). Necesită,
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de asemenea, reglementare: formalizare, structurare ierarhică. Prin acest organism
creat de om este necesară o condiţie: stabilitate. Tranziţia se desfăşoară încet, noile
generaţii pornesc schimbările. Din cauza creşterii schimbărilor survenite din exte
rior, un management de tip tradiţional nu mai satisface cerinţele interne şi externe.
Astfel apare întrebarea: „Cum, în condiţii noi, să păstrăm calitatea serviciilor me
dicale acordate populaţiei?”
Pentru a răspunde la această întrebare
ne ajută „Ciclul PEVA” {figura 26). Acest
ciclu stă la bază şi sprijină îmbunătăţirea
continuă a calităţii:
• Este simplu şi corespunde modu
lui, în care acţioneaza oamenii.
• Furnizează un limbaj comun şi
un model clar.
Schema Ishikawa sau „Ciclul
PEVA” a fost propusă în 1953 de către
profesorul universităţii din Tokio Kaoru
ishikava. Ea e cunoscută la fel şi sub de
Figura 26. C ic lu l PEVA
numirile „diagrama cauză - efect” (cause
and efect diagrama) şi „metoda scheletului
piscicultor” (fishbone analysis). Schema reprezintă o sistemă de vectori şi simboluri,
care ne ilustrează dependenţa dintre cauza şi efectul unor evenimente. Grupele calita
tive determină cu ajutorul ei cauzele defectelor apărute şi propun căile de înlăturare.
Această schemă se utilizează în toate domeniile de activitate a grupelor calitative.
Mai sus a fost indicat, că lucrul calitativ al acestei grupe mult depinde de concordanţa
condiţionată de patru factori:
> alegerea lucrătorilor buni
> prezenţa unui meşter bun
> buna concordanţă dintre conducător şi subordonatori
> buna atmosferă de lucru
Factorii numiţi joacă un rol mare în „îmbunătăţirea relaţiilor interpersonale”
în orice colectiv.
Aprecierea acestor factori se efectuează după următorii parametri:
I. Lucrător bun: tendinţă de colaborare, sentimentul răspunderii, dorinţa de
a munci, buna dispoziţie, colaborare, concurenţă.
II. învăţător bun: putinţa de a asculta pe alţii, de a studia, a putea concura,
de a fi corect, de a putea să te pui în locul subordonatului, de a fi devotat, tendinţa
spre soluţionarea unor scopuri comune.
III. Relaţie normală între conducători şi subordonaţi: discuţii comune ale
unor probleme, respectul stimei fiecăruia, tactica examinării unor probleme, atenţia
cuvenită faţă de părerea interlocutorului.
IV. Buna atmosferă de lucru: dispoziţie sufletească, relaţii bune cu între
prinderile (instituţiile conexe), concordanţă în acţiuni, securitatea muncii, prezenţa
relaţiilor echitabile, locul de muncă - locul, care te pasionează, atmosferă plăcută.
Construirea diagramei „Cauză-efect” sau „Osul de peşte”.

1.
în partea dreaptă a paginii desenaţi un patrulater, în care înscrieţi problem
(efectul) examinată.
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Figura 27.

Diagrama „Osul de peşte”

2. Desenaţi o săgeată orizontală către patrulaterul cu descrierea problemei.
3. Desenaţi mai multe săgeţi către săgeata orizontală (principală) şi numiţi-le
prin categorii ale cauzelor mai importante {figura 27).
Determinarea categoriilor din “Osul de peşte”.
In primul rând determinăm unele generice - personal, metode, maşini, mate
riale, management, mediu.
în al doilea rând este un proces - importă procesul în grupe majore de activi
tăţi.
In al treilea rând duce la generare de idei - echipa generează cauzele majore a
problemei, apoi organizează ideile în categorii principale.
I. UTILITATE.
> Ajuta echipele să ajungă la o înţelegere comună a problemei.
> Descoperă golurile existente în cunoştinţe.
> Direcţionează echipele în domeniile de intervenţie, care ar putea soluţiona
problema.
> Simplu în utilizare.
II. VERIFICARE.
In acest subcompartiment este necesar de a colecta şi a analiza datele pentru
verificarea celor planificate. - Ce a mers bine şi ce nu a mers, şi permanent trebuie
să răspundem la întrebarea: „Sunteţi aproape de scopul planificat ?”
III. EFECTUARE.
Este necesar să fie elaborat un plan de acţiuni - descrierea procesului. Ca instru
ment se utilizează matricea de contramăsuri {figura 28).
Dacă pregătirea matricei de contramăsuri continuă prin implementarea sau reali
zarea celor planificate, vedeţi cum derulează lucrurile.
IV. ACŢIUNE.
Pe baza analizei rezultatelor implementării, acţionaţi respectiv pentru îmbu
nătăţirea procesului.
„Ciclul PEVA” are următoarele oportunităţi:
> Formularea şi descrierea problemelor.
> Clarificarea originilor.
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Figura 28.

Matricea de contramăsuri

> Găsirea soluţiilor optime.
> Soluţia permanentă, dacă ne reîntoarcem ca să facem corectări.
Sunt cunoscute următoarele tehnici de implementare:
• Trebuie să fie parte a strategieiinstituţionale.
• Totul depinde de motivaţie.
• Trebuie să fie subliniat, care este pasul următor.
• Să fie ilustrat progresul.
• Necesitatea unui angajament de durată, în caz contrar, se stopează imediat
după acreditare/audit.
• Paşi mici, dar cu succes.
Avantajele utilizării „Ciclului PEVA”:
- Acurateţe şi progresivitate (ierarhizarea paşilor, obiectivele trebuie să fie
realiste).
- Control şi feedback (până a întreprinde următorul pas).
- Implicarea participanţilor.
- Comunicarea, publicarea rezultatelor, transmiterea succesului şi a altor
părţi ale organizaţiei.

CAPITOLUL 7

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

7.1.
DEFINIŢII ŞI OBIECTIVELE
M ANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE
Managementul resurselor umane este un concept de largă cuprindere, care se
referă la filozofia, politicile, procedurile şi practicile cu ajutorul cărora sunt conduşi
angajaţii. Managementul eficient al resurselor umane este esenţial pentru succesul
Instituţiei Medico-Sanitare Publice. Atunci când resursele umane sunt neglijate sau
conduse necorespunzător, organizaţia încetează de a mai fi prosperă şi poate chiar
să regreseze.
Definiţii ale managementului resurselor umane.
• Funcţiune care facilitează cea mai eficientă folosire a oamenilor în vederea
realizării obiectivelor individuale şi organizaţionale.
• Funcţiune care permite organizaţiilor să-şi atingă obiectivele prin obţinerea
şi menţinerea unei forţe de muncă eficiente.
• Abordare strategică a asigurării, motivării, antrenării şi dezvoltării resurseicheie a unei organizaţii.
• Fixarea obiectivelor în raport cu oamenii, realizarea şi controlul acestora
într-o logică a sistemului.
• Implică toate deciziile şi practicile manageriale, care afectează sau influen
ţează direct oamenii sau resursele umane, care muncesc pentru organizaţie.
• Reprezintă o serie de decizii, care afectează relaţia dintre angajaţi şi pa
troni, precum şi alte părţi interesate.
• Reprezintă o serie de decizii referitoare la relaţia de angajare, care influen
ţează eficacitatea angajaţilor şi a organizaţiei.
• Ansamblul activităţilor de ordin operaţional (planificarea, recrutarea, men
ţinerea personalului) şi de ordin energetic (crearea unui climat organizaţional co
respunzător), care permit asigurarea organizaţiei cu resurse umane necesare.
• Punerea la dispoziţia întreprinderii a resurselor umane necesare, cu dubla
constrângere a funcţionării armonioase şi eficiente a ansamblului uman, precum şi
a respectării dorinţei de dreptate, securitate şi dezvoltare a angajaţilor.
• Cuprinde toate activităţile orientate spre factorul uman. având drept obiec
tive: conceperea, proiectarea, utilizarea optimă, întreţinerea şi dezvoltarea socioumană.
• Ansamblul activităţilor referitoare la asigurarea utilizării optime a resurse
lor umane, în beneficiul organizaţiei, al fiecărui individ şi al comunităţii, în general.
• Complexul de activităţi orientate către utilizarea eficientă a „capitalului
uman", în scopul realizării obiectivelor organizaţionale, simultan cu asigurarea
condiţiilor ce garantează satisfacerea nevoilor angajaţilor.
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• Ansamblul deciziilor, care afectează relaţiile dintre principalii parteneri
sociali - patronul şi angajaţii, menite să asigure sporirea producătorului şi a efici
enţei activităţii economice.
• Reprezintă un complex de măsuri concepute interdisciplinar, cu privire la
recrutarea personalului, selecţia, încadrarea, utilizarea prin organizarea ergonomică
a muncii, stimularea materială şi morală, până în momentul încetării contractului
de muncă.
Obiective ale managementului
resurselor umane într-o Instituţie Medico-Sanitară Publică

1. Integrarea obiectivelor sociale şi generale ale IMSP prin corelarea dez
voltării umane şi sociale cu restricţiile economice ale unităţii (figura 29).
2. Administrarea personalului:
a. înregistrarea personalului: întocmirea dosarelor individuale, a fişelor de
bază, întocmirea statisticilor aferente, înregistrarea mişcărilor de personal
etc.;
b. aplicarea dispoziţiilor legate şi reglementate în instituţie;
c. administrarea remunerărilor: fixarea acestora, urmărirea salariilor individu
ale, a primelor acordate, a plăţilor (reţinerilor) din partea salariaţilor etc.;
d. calculul unor cheltuieli sociale pentru şomaj, pensii etc.;
e. calculul şi repartizarea unor avantaje sociale propuse pentru salariaţi.

3. Gestiunea personalului:
a. întocmirea previziunii privind necesarul de forţă de muncă (cantitativ, cali
tativ - pe specializări, calificări etc.);
b. recrutarea personalului;
c. încadrarea personalului;
d. proceduri pentru evaluarea posturilor de lucru şi a salariaţilor;
e. elaborarea unor planuri privind promovarea şi mutarea cadrelor.
4. Calculul costurilor cu personalul:
a. determinarea diferenţelor de cheltuieli cu personalul în funcţie de sisteme
le de remunerare;
b. elaborarea bugetului costurilor personalului.
5. Formarea profesională:
a. stabilirea nevoilor pentru formare profesională;
b. elaborarea planului de pregătire profesională a salariaţilor;
c. aplicarea prevederilor din planul de formare profesională;
d. evaluarea rezultatelor obţinute.

6. Dezvoltarea socială:
a. organizarea muncii în cadrul secţiilor, atelierelor şi locurilor de muncă;
b. definirea posturilor de lucru;
c. adaptarea forţei de muncă la cerinţele noilor tehnologii, la modificările vo
lumului de activitate al instituţiei în raport cu cerinţele pieţei;
d. aplicarea unor metode participative (cercuri de calitate);
e. dezvoltarea unor instrumente de participare financiară.
7. Informarea şi comunicarea necesită oferirea unor elemente sintetice şi
periodice, atât conducerii unităţii, cât şi salariaţilor, privind: instituţia; personalul
său; evoluţiile tehnologice, comerciale şi umane în cadrul unităţii etc. în acest scop
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se practică diferite mijloace: jurnalul instituţiei, afişajul, sistemele audiovizuale,
susţinerea de conferinţe etc.
M an agem entul IM SP

IM SP
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Figura 29. Corelaţii între funcţiile unei IM SP şi atributele m anagementului unităţii

8. îmbunătăţirea condiţiilor de muncă trebuie să preocupe prioritar condu
cerile unităţilor economice astfel, încât să se asigure uşurarea muncii, condiţii de
securitate şi igienă a muncii etc.
9. Relaţiile sociale necesită rezolvarea următoarelor probleme:
a. cine conduce întâlnirile cu sindicatele;
b. cine se ocupă de negocierile asupra salariilor şi timpilor de lucru;
c. cine se ocupă de alte negocieri (protecţia socială, sistemul de participareacţionariat al salariaţilor etc.);
d. examinarea revendicărilor salariaţilor;
e. rezolvarea reclamaţiilor prezentate de către reprezentanţii personalului;
f. elaborarea regulamentului de ordine interioară etc.
Managementul resurselor umane este acea funcţie specializată a managemen
tului IMSP, care are ca principale responsabilităţi: formularea, propunerea şi ob
ţinerea acceptării politicilor de personal şi strategiilor organizaţiei; consultarea şi
direcţionarea managerilor în implementarea acestora; oferirea serviciilor de recru
tare, motivare şi dezvoltare necesare personalului la toate nivelurile; consultarea
managerilor organizaţiei privind consecinţele schimbării.
0 politică de personal este un ghid de comportament al organizaţiei privind
ceea ce va face, sau nu, cu angajaţii săi. De exemplu:
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a) Fiecare post vacant va fi anunţat în interiorul IMSP înainte de a i se face
publicitate externă.
b) Organizaţia va încuraja angajaţii să utilizeze oportunităţile de instruire şi
educare, pentru a asigura calificarea cerută la promovarea sau la dezvolta
rea carierei în cadrul organizaţiei.
c) Organizaţia va recunoaşte organizaţiile sindicale şi va negocia în condiţii
etice cu reprezentanţii acestora.
d) Organizaţia va respecta întotdeauna legea privind angajaţii săi şi va descu
raja acele activităţi care cauzează ilegalităţi.
Managementul resurselor umane cuprinde activităţile organizaţionale care vi
zează fluxul de personal din IMSP, condiţiile de menţinere şi de dezvoltare a acestuia.
7.2. ASIGURAREA CU RESURSE UMANE
Asigurarea cu resurse umane cuprinde totalitatea activităţilor de recrutare, se
lecţie şi integrarea resurselor umane. Aceste activ ităţi se succed după operaţiunea
de planificare, evaluare a ofertei resurselor umane şi pregătire a posturilor.
Planificarea resurselor umane.
Procesul de evaluare a necesarului de personal din punctul de vedere al pre
gătirii şi al sarcinilor de timp mediu şi lung constituie procesul de planificare a
resurselor umane.
Cererea pentru resurse um ane depinde de cererea pentru serviciile organiza
ţiei, de piaţa externă a forţei de muncă şi de timpul implicat. Ea poate fi determinată
utilizând metoda de la vârf spre bază şi metoda de jos în sus.
Metoda de la v â rf spre bază utilizează informaţia de pe nivelul superior al acti
vităţii organizaţionale şi o transformă în prognoza numărului şi tipului de personal
cerut.
Metoda de jo s în sus se bazează pe estimarea cererii pe subunităţi şi însumarea ei.
Pentru oricare dintre metodele de mai sus, prognozele trebuie să fie exacte şi
să apeleze la date precise.
Un rol important în prognozarea ofertei resurselor umane îl au schimbările
demografice, ca şi modificările ce intervin în profilul muncii.
Sistemul de informare privind resursele umane (S1RU), utilizat şi în procesul
de planificare, poate să fie un sistem computerizat integrat, care să utilizeze centra
lizatoare, inventării pentru personal.
Când există un post vacant, managerul poate descrie trăsăturile profesionale şi
umane ale persoanei dorite, iar prin sistemul informaţional poate primi date despre
potenţialii candidaţi.
Analiza postului.
înainte de a angaja o persoană potrivită pentru un post, este necesar a se deter
mina caracteristicile acestuia. Primul pas în procesul de căutare este cel de analiză
a postului, care constă în identificarea sistemică a sarcinilor, datoriilor şi responsa
bilităţilor postului, precum şi a calificării necesare pentru a-1 face performant. Exis
tă mai multe modalităţi, prin care o putem face: observaţia, interviul, chestionarul
sau combinaţii ale acestora.
De regulă, datele obţinute prin analiza postului sunt utilizate în specificarea
responsabilităţilor şi descrierea postului.
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Descrierea şi evaluarea postului.
Descrierea postului. Analiza postului furnizează informaţii necesare pentru
descrierea postului şi specificarea responsabilităţilor. Descrierea postului se face cu
ajutorul unei fişe care conţine lista principalelor sarcini şi responsabilităţi ale aces
tuia. Descrierea postului poate cuprinde cerinţele fizice şi psihice pentru ocupantul
postului. Specificaţiile postului trebuie să fie clare, obiective şi realizabile.
Evaluarea postului. Evaluarea postului constă în analiza şi integrarea lui în
sistemul de plată. Există în acest scop mai multe metode: clasificarea posturilor,
ordonarea postului, compararea factorilor şi metode ce utilizează punctajul şi per
formanţa.
Clasificarea grupează posturile în anumite grade sau categorii dc muncă; în
prealabil se defineşte fiecare categorie. Posturile de aceeaşi categorie trebuie să
aibă acelaşi nivel de plată.
Metoda ordonării posturilor este cea mai simplă şi constă în aranjarea postu
rilor în ordinea descrescătoare a importanţei lor în organizaţie, plata efectuându-se
în aceeaşi ordine.
Metoda comparării factorilor este mai complexă şi presupune descompu
nerea fiecărui post în factori cum ar fi: efortul mintal, efortul fizic. îndemânarea,
responsabilităţile, condiţiile de muncă.
Metoda punctajelor este cea mai utilizată metodă de evaluare a postului în
firmele americane. Ea constă în acordarea unui punctaj pentru fiecare dintre factorii
generali (efort. îndemânare, responsabilitate) şi compensatorii ai postului (educaţie,
experienţă, judecată etc.). De exemplu, studiile pot fi punctate astfel: învăţământul
superior (60 de puncte); colegiul (50 de puncte); liceul (40 de puncte); şcoală de
specialitate (30 de puncte); şcoală generală (20 de puncte). In final, punctele sunt
adunate şi plata se face pe baza nivelului de plată stabilit pentru punctajul total.
Recrutarea personalului.
Recrutarea personalului este identificarea şi atragerea candidaţilor, care au ca
lificarea potrivită pentru o anumită meserie şi care vor rămâne în organizaţie o pe
rioadă rezonabilă de timp după acceptarea angajării. Recrutarea se bazează pe surse
externe, dar se poate desfăşură şi din surse interne, chiar din organizaţie. Recrutarea
din interiorul organizaţiei are o serie de avantaje, dar şi dezavantaje în comparaţie
cu recrutarea externă.
Recrutarea internă. Fiecare organizaţie poate avea propriul program de per
fecţionare în vederea pregătirii personalului necesar pentru anumite posturi.
Recrutarea externă. Sursele pentru recrutarea externă diferă în funcţie de
post şi de bugetul de recrutare.
Practici de recrutare. Deşi practicile de recrutare variază în funcţie de firme,
una din practicile tradiţionale aplicate este recrutarea unui număr mai mare de indi
vizi decât este necesar astfel încât selecţia să aleagă pe cei mai buni.
Selecţia personalului.
Odată potenţialul identificat, selecţia poate începe. în acest proces selecţionerii
utilizează o varietate de informaţii. Solicitantul unui post, după completarea for
mularului de înscriere, poate fi invitat la intervievare pentru a se vedea dacă acesta
corespunde specificaţiilor postului. Tehnicile de selecţie pot fi: interviurile, testele,
centrele de evaluare, referinţele. Ele sunt alese în funcţie de importanţa postului şi
bugetul alocat selecţiei.
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Interviurile. Pentru desfăşurarea interviului, managerul trebuie mai întâi să
cunoască cerinţele postului. Prin întrebări atent pregătite, acesta poate descoperi
care persoană deţine abilităţile, competenţele cele mai bune cerute de post.
Din punctul de vedere al scenariului de intervievare, interviurile pot fi: de grup,
pane1 şi singular. După tehnica utilizată, interviurile sunt: structurate, indirecte şi
de tip situaţie problemă.
Pentru ca interviul să fie eficient reţineţi următoarele aspecte:
• cel care ia interviul trebuie să cunoască foarte bine descrierile postului din
fişa respectivă şi dosarul de înscriere depus de fiecare candidat;
• interviul nu trebuie să fie întrerupt, să fie dominat de un climat destins şi
echilibrat;
• candidatul trebuie să aibă sentimentul că i se acordă importanţă, fiind pri
mit la timp pentru interviu şi felicitându-I pentru alegere;
• întrebările puse trebuie să vizeze răspunsuri spontane, neconvenţionale,
evitând reluarea informaţiilor din curriculum vitae;
• întrebările trebuie să nu solicite răspunsuri tranşante, evidente, de tip Da
sau Nu, preferând răspunsuri ample din care să vă extrageţi informaţiile utile;
• răspunsurile la întrebări trebuie ascultate cu atenţie urmărind în acelaşi
timp şi gestica candidatului, iar eventualele notaţii să se facă discret fară a întrerupe
discuţia;
• încheiaţi interviul zâmbind şi transmiţând candidatului data la care ar putea
afla decizia cu privire la selecţie;
• cei care nu au fost admişi pe post trebuie informaţi în cel mai scurt timp,
iar cei care vor lucra pentru firmă trebuie felicitaţi şi invitaţi la o recepţie.
Testările. Se utilizează o variantă de teste în procesul de selecţie, unele având
ca scop evaluarea cunoştinţelor solicitanţilor, abilităţilor lor, altele urmărind măsu
rarea inteligenţei, personalitatea şi interesele.
Testele de selecţie pot fi grupate în şase categorii: teste de cultură generală
şi de specialitate, teste de aptitudine şi abilitate, teste de inteligenţă, teste de per
sonalitate, teste de efort fizic şi teste privind interesul candidatului de a lucra în
organizaţie. în recrutarea personalului de execuţie cele mai indicate teste sunt cele
de abilitate, în timp ce pentru selecţia managerilor cele mai indicate sunt testele de
personalitate şi inteligenţă.
Metoda centrelor de evaluare. Metoda constă în gruparea solicitanţilor unui
post şi organizarea unor exerciţii, discuţii de grup, prelegeri, teste, lucrări de crea
ţie, simulări de situaţie. Se pot determina astfel calităţile de care dispun solicitanţii
postului: capacitatea de comunicare, de organizare, de planificare, de a lua decizii,
iniţiativa, comportamentul, flexibilitatea, originalitatea, gradul de autonomie sau
alt potenţial. Evaluările prin aceste centre sunt deseori utilizate în selecţie. Singura
problemă este obiectivitatea celor care efectuează evaluarea.
Referinţele. Utilizate în vânătoarea de capete, în selecţia candidaţilor pentru
anumite domenii, recomandările oferite de anumite persoane constituie surse infor
maţionale valoroase în evaluarea unor candidaţi. Important este ca dialogul (verbal,
scris, anchetă) dintre selecţioner şi ofertantul recomandării să aibă loc fară implica
rea candidatului. Tehnica este utilizată de centrele profesioniste de recrutare sau de
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managerii, care au decizia finală de alegere. Unele companii au ofiţer de recrutare,
care se ocupă numai de investigaţiile privind viaţa profesională şi personală a can
didaţilor şi angajaţilor organizaţiei.
7.3. MENŢINEREA RESURSELOR UMANE
Stabilirea recompenselor.
Instrument principal în menţinerea personalului unei organizaţii, recompensa,
de cele mai multe ori sub forma bănească, stimulează obţinerea performanţei la
locul de muncă. De aceea, ea afectează recrutarea personalului şi performanţa, dar
şi costul determinat de muncă.
• Plata directă este compusă în general din salarii (sumă fixă acordată săp
tămânal sau lunar pentru munca depusă conform contractului de angajare) şi câşti
guri suplimentare, dependente de numărul orelor lucrate peste program.
• Plata indirectă poate cuprinde participarea la împărţirea profitului sau alte
stimulente materiale dependente de performanţele obţinute.
• Plata pentru performanţă. Situaţia ca plata să se facă integral pentru
performanţă este mai rar întâlnită; deseori performanţa constituie baza câştigului
suplimentar.
Aprecierea performanţei este importantă în identificarea deficienţelor, aptitu
dinilor angajaţilor şi stă la baza perfecţionării în post.
Relaţii de muncă.
Relaţiile de muncă bazate pe corectitudine, încredere şi sinceritate, însoţite de
o legislaţie care să le stimuleze, constituie cheia succesului organizaţiei. Există trei
activităţi de bază ce stau sub semnul relaţiilor de muncă.
Sindicalizarea. Angajaţii simt că flexibilitatea şi libertatea lor în organizaţie
este determinată de existenţa unui sindicat, care să le apere interesele.
Managerii trebuie să răspundă doleanţelor raţionale ale sindicatelor, acordând
satisfacerea revendicărilor cerute, dacă aceasta este posibil, informând angajaţii
despre efectuarea unor schimbări importante din firmă sau despre strategiile de
dezvoltare ale acesteia.
Negocierea colectivă. Patronatul, manageriatul din organizaţiile sindicalizate
au obligaţia de a negocia şi de a duce tratative cu reprezentanţii sindicatelor, în
vederea discutării şi stabilirii salariilor, programului de lucru, condiţiilor de muncă,
drepturilor angajaţilor. Dacă apare o situaţie nefavorabilă, angajaţii pot declanşa
grevă sau patronul poate concedia angajaţii.
Identificarea neînţelegerilor şi soluţionarea lor. Nemulţumirile formale ale
angajaţilor se numesc neînţelegeri. Tipic neînţelegerile provin din interpretări gre
şite ale contractului patron - sindicat. Aceste neînţelegeri pot fi rezolvate prin forul
ierarhic superior.
7.4. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
1. Evaluarea performanţelor.
In practica managerială a IMSP de astăzi, îndeosebi a celor americane şi vesteuropene, există o multitudine de metode de evaluare a performanţei, dintre care
mai utilizate sunt următoarele: metoda scalei de evaluare (Rating Scale); aprecierea
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prin probe (Essays); metoda incidenţelor critice (Critical Incidents); managementul

prin obiective.
Metoda scării de evaluare caracterizează dependenţa judecăţii şi atitudinii şi
este utilizată pentru selecţia personalului şi determinarea performanţei. Un model
posibil de lucru este prezentat în formular.
Aprecierea prin eseuri se utilizează în completarea unei alte metode şi constă
în descrieri făcute de angajat cu privire la: calitatea şi cantitatea muncii depuse,
abilitatea de a colabora cu grupul de muncă, aria de sarcini ce trebuie îmbunătăţită,
recomandări şi aprecieri globale.
Metoda incidentelor critice are la bază identificarea comportamentelor ce
determină performanţa excelentă şi cea slabă din activitatea angajatului. Este de
altfel şi un feedback important pentru angajat.
Metoda scărilor valorice ale comportamentului ia în considerare o serie de
trepte cum ar fi: excelent, foarte bun, bun, mediu, sub-mediu, slab, nesatisfăcător şi
este o combinaţie a primelor două metode.
Managementul prin obiective este metoda de evaluare cea mai utilizată atât
pentru executanţi, cât şi pentru manageri. Aprecierea se face prin compararea obiec
tivelor propuse de cătrc angajaţi cu realizarea acestora în perioada planificată.
în afara acestor metode de apreciere a personalului există şi unele tehnici cum
ar fi: aprecierea prin ordonarea comparativă (Ranking Method), evaluarea prin ale
gere forţată (Forced-Choice Rating), tehnica listei de control, comparaţii cu stan
darde de muncă prestabilite.
2. Analiza şi proiectarea posturilor.
Analiza postului este procesul de colectare, analiză şi integrare a informaţiilor
privind obiectul principal al postului, conţinutul şi natura sarcinilor, rezultatele,
criteriile de performanţă, componentele, responsabilităţile, precum şi factorii organizaţionali, motivaţionali, de dezvoltare şi de mediu.
Planificarea necesarului de resurse umane
Planificarea necesarului de resurse umane presupune identificarea numărului
exact al efectivului de persoane pe care fiecare compartiment din cadrul unei or
ganizaţii îl utilizează de la o perioadă la alta.
Acest efectiv este prevăzut în funcţie atât de necesităţile de resurse umane ale
fiecărui compartiment, cât şi de obiectivele globale ale organizaţiei. Sinteza conţi
nutului managementului necesarului de personal vezi figura 30.
Sistemul de planificare şi analiză a performanţei (SPAP) este o metodă
prin care angajaţilor li se arată ce se aşteaptă de la ei şi cum este măsurată per
formanţa lor.
Perioada de analiză a performanţei durează un an, începând de la 1 ianuarie
şi până la 31 decembrie. în prima lună, angajaţii şi evaluatorul stabilesc un plan
de dezvoltare a performanţei. în timpul anului pot avea Ioc întâlniri de stabilire a
progresului în performanţă. Datele necesare pentru a activa SPAP pot fi sintetizate
conform formularului.
Aprecierea performanţei este desigur subiectivă, fiind făcută de oameni, iar
anumite erori nu pot fi evitate. Factorii care pot determina apariţia unor astfel de
erori sunt: efectul de halou, varietatea standardelor, influenţa performanţelor recen
te, părtinirea, severitatea examinatorului.
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Efectul de halou este întâlnit atunci când evaluatorul apreciază angajatul ca
având performanţă înaltă sau scăzută pe baza unui singur criteriu. Când apare acest
efect, performanţa nu este evaluată corect.
Varietatea standardelor poate conduce la erori de înregistrare a performanţei.
Standardele care nu utilizează criterii precise şi nu sunt clar definite sunt pasibile
de interpretări.
Performanţele recente pot influenţa inexactitatea aprecierii prin neluarea în
considerare a ceea ce persoana a realizat în trecut. Evaluatorul are în vedere ultima
realizare, ea fiind mai aproape de momentul aprecierii. De aceea este recomandabi
lă înregistrarea performanţelor pe tot parcursul perioadei supusă observaţiei şi chiar
autoevaluarea performanţei.
Părtinirea afectează evaluarea performanţei prin luarea în considerare a unor
păreri personale ale celui care face evaluarea. în acest caz. protecţia cea mai bună
ar fi utilizarea documentaţiei în determinarea evaluărilor.
Dezvoltarea personalului
Schimbarea este cerută continuu pentru progresul organizaţiei. Angajaţii se
adaptează la nou dacă se fac investiţii în instruirea şi dezvoltarea capacităţii lor. Or
ganizaţia trebuie să le asigure actualizarea continuă a cunoştinţelor pentru a menţi
ne performanţa la cote înalte.
Există două categorii de programe pentru instruire şi dezvoltare managerială:
programe de instruire pe post şi programe de instruire în afara postului.
în prima categorie pot fi incluse:
- antrenarea neformală, când managerul şi subordonatul discută despre teh
nicile manageriale şi problemele existente, fără a exista o formă prestabilă de co
municare;
- antrenarea formală, când se programează periodic întruniri între manageri
şi angajaţi pentru a discuta despre situaţiile existente şi eventuala lor rezolvare;
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- rotaţia p e post şi transferul sunt metode prin care se stabilesc responsabi
lităţi în diferite sectoare de activitate;
- fixarea cunoştinţelor prin colaborarea dintre un manager sau angajat cu
experienţă şi unul fară experienţă;
- instruirea prin mentori utilizând consilieri şi profesori.
A doua categorie de metode este mult mai vastă şi include activităţi pe
care managerul sau angajatul le pot desfăşura în afara locului de muncă:
- lecturarea, seminarizarea şi instruirea prin metode similare pe computer,
în special în domeniul afacerilor;
- studiile de caz utilizează calculatorul şi video-ul în descrierea situaţiilor de
luare a deciziilor;
- grupul T sau sesiuni organizate în aşa fel, încât să permită fiecăruia să se
aprecieze, să se vadă singur prin prisma comportării celorlalţi;
- jocul rolurilor utilizat mai mult pentru dezvoltarea relaţiilor interumane;
- analiza tranzacţională se bazează pe interacţiunile dintre individ şi grupuri
trecând prin ipostazele de copil, adult, părinte;
- modelarea comportamentală se finalizează prin instruirea corectă despre
modul cum trebuie să ne comportăm în situaţii critice ce pot apare în organizaţie
sau în afară;
- instruirea prin utilizarea unui coş panel cu diferite scrisori, memorii şi alte
exerciţii care cer decizii rapide;
- managementul carierei utilizează programe de instruire bazate în principal
prin a arăta importanţa poziţiei în carieră şi modalităţi de a străbate drumul spre cea
mai bună poziţie.
Reguli de reducere a stresului în procesul de instruire.
1. Clarificaţi, mai întâi, obiectivele de bază. Chiar dacă în aparenţă subiectul
este mare, el se poate descompune în elemente simple, uşor abordabile care să an
treneze şi clasa în discuţii.
2. Insistaţi asupra problemelor practice. Informaţia pe care o dăm în timpul
instruirii ar trebui să aibă aplicabilitate imediată în practică. Exemplele trebuie să
fie utilizate în punctarea cursului.
3. Porniţi cu lucrurile simple. Instruirea trebuie să se facă plecând de la pro
blemele simple spre cele complexe. Pe cât este posibil, noţiunile complexe trebuie
să fie împărţite în probleme simple. De regulă, oamenii simt nevoia să pornească cu
paşi mici în descoperirea lucrurilor mari.
4. Puneţi întrebări în loc să daţi răspunsuri Este imposibil pentru cei mai
mulţi din instructori să poată răspunde la orice întrebare. Clasa trebuie să ştie că şi
dv. sunteţi acolo pentru a învăţa împreună cu ea. De aceea, din când în când puteţi
întreba: ,.Este cineva care a lucrat cu acest tip de problemă? Spuneţi-ne şi nouă”.
Acest mod va determ ina pe fiecare să înveţe de la fiecare şi puteţi dobândi şi
d-voastră multe informaţii.
5. D aţi posibilitate cursanţilor să arate ce au învăţat. Feedback-ul celor în
văţate se răsfrânge asupra mentorului, determinându-l să-şi modifice stilul de învă
ţare. Dacă lecturarea este insuficientă, puteţi încerca un exerciţiu, un studiu de caz,
o poveste sau chiar o piesă de teatru.
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6.
Creaţi o atmosferă relaxată. Cursanţii doresc să înveţe lucruri noi, să ob
ţină informaţii despre evenimentele ce le afectează viaţa. Pentru aceasta ei preferă
o atmosferă relaxată, amuzantă chiar, decât una crispată şi greu suportabilă. Sunteţi
suportat ca instructor numai în măsura în care aduceţi în clasă şi perspectiva subiec
tului despre care aţi vorbit.
Urmând aceste sfaturi, cu siguranţă veţi avea succes în munca dumneavoastră
de instruire şi perfecţionare umană.
7.5. RECRUTAREA RESURSELOR UMANE
Recrutarea este activitatea managementului resurselor umane, care identifică
sursele de candidaţi calificaţi pentru ocuparea unui post şi îi determină să candideze
pentru ocuparea unor posturi noi sau vacante în cadrul unei organizaţii.
Studiu de caz rezolvat: Program de recrutare a personalului medical din ca
drul unei Instituţii M edico-Sanitare Publice.
Acest exemplu de program este tipic procedurii utilizate în cadrul multor
instituţii de sănătate (spitale, clinici) din ţările occidentale în vederea asigurării
personalului medical. In strategia pe care o urmăresc, spitalele au în vedere ca
numărul personalului medical să fie în concordanţă cu nevoile de îngrijire a sănă
tăţii populaţiei aflate în evidenţa acestei instituţii. Activitatea desfăşurată în cadrul
spitalului de către personalul medical presupune exercitarea profesiei atât în cadrul
instituţiei, cât şi în mediul rezidenţial acesteia.
Etapele de realizare a unui program de recrutare a personalului medical se pot
desfăşura în ordinea următoare:
Etapa 1:

Etapa 2:

Etapa 3:

Determinarea specialităţilor medicale necesare satisfacerii nevoilor
exprimate de populaţia aflată în evidenţa instituţiei de sănătate în
funcţie de mărimea şi specificul populaţiei, echipamentul existent în
cadrul acesteia; capacitatea şi mărimea de care instituţia dispune.
Realizarea unui studiu privind populaţia rezidentă instituţiei de
sănătate, cuprinzând următoarele: date demografice referitoare
la populaţie; date şi informaţii despre existenţa unor servicii
asemănătoare celor oferite de spital în cadrul altor instituţii de
specialitate; piaţa potenţială pentru diversitatea specialităţilor
medicale oferite de respectiva instituţie de sănătate. Datele şi
informaţiile obţinute în urma acestui studiu urmează a fi centralizate,
iar analiza ce urmează a fi făcută în viitoarea etapă este de natură
să evidenţieze avantajele şi/sau dezavantajele pe care le presupune
atât recrutarea internă, cât şi cea externă a personalului medical
necesar.
Analizarea datelor şi a informaţiilor obţinute în etapa a doua şi de
terminarea priorităţilor în cadrul fiecărei specialităţi a personalului
medical. Totodată, în cadrul acestei etape se definitivează strategia
de marketing ce urmează a fi implementată. Astfel se identifică mij
loacele mass-media prin intermediul cărora se exprimă nevoia de
recrutare a instituţiei medicale, respectiv: televiziune (posturi locale
şi/sau naţionale), radio; ziare şi reviste; broşuri şi jurnale medicale
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etc. De asemenea, se au în vedere, ca surse de recrutare externă,
instituţiile medicale (şcoli, licee, universităţi), diverse organisme de
formare şi cabinete de consultanţă, agenţiile de recrutare.
Etapa 4:

Centralizarea rezultatelor implementării strategiei de marketing.
Principalul rezultat obţinut în cadrul acestei etape îl constituie achi
ziţionarea curriculumurilor vitae (CV) ale personalului medical in
teresat să lucreze în colectivul instituţiei de sănătate.

Etapa 5:

Discutarea, de către directorul administrativ al instituţiei de sănă
tate şi echipa care se ocupă de realizarea recrutării noului personal
medical, a CV candidaţilor, al căror potenţial (calităţi, aptitudini şi
pregătire) corespunde cel mai bine necesităţilor medicale ale po
pulaţiei rezidente spitalului, deci ale postului sau posturilor pentru
care candidează. în cadrul acestei etape se acordă un interes deose
bit informaţiilor privind populaţia rezidentă, respectiv timpul liber,
stilul de viaţă, dimensiunile educaţionale şi culturale ale aceste
ia. Acestea sunt centralizate şi, alături de informaţiile referitoare
la spital (inclusiv echipamentele utilizate şi facilităţile oferite de
respectiva instituţie sanitară), vor fi distribuite candidaţilor. Astfel,
fiecare candidat poate face o comparaţie între nevoile şi interese
le sale, pe de o parte, şi oportunităţile oferite de spital, pe de altă
parte, evidenţiind avantajele şi luând în considerare şi potenţialele
dezavantaje. De asemenea, pot avea loc discuţii cu potenţialii noi
angajaţi referitoare la alte oportunităţi şi probleme diverse legate de
activitatea viitoare a noului angajat.

Etapa 6:

Stabilirea datei pentru efectuarea unor vizite de către medic şi soţia
acestuia. Aceste vizite se vor desfăşură după un itinerar stabilit pe
durata a două-trei zile şi vor consta din întâlniri şi discuţii atât cu
reprezentanţii populaţiei aflate în evidenţa spitalului, cât şi cu medi
cii care îşi desfaşoară activitatea în cadrul spitalului şi soţiile lor. Va
fi definitivat, totodată, planul de orientare al spitalului, care urmea
ză a fi înmânat noului personal medical ce urmează a fi angajat. De
asemenea, se vor stabili dineuri şi servirea altor mese.

Etapa 7:

întâlnirea medicului şi a soţiei acestuia fie la aeroport, fie în cadrul
hotelului unde urmează a fi cazat pe durata desfăşurării itineraru
lui. împreună cu aceştia se parcurge programul şi se vor stabili
ultimele detalii, eventual se vor face modificări. în cadrul acestei
etape urmează efectuarea de vizite populaţiei rezidente spitalului şi
interviuri cu aceasta. Astfel, se vor obţine răspunsuri la probleme
legate de starea sănătăţii persoanelor aflate în evidenţa spitalului.
Alături de aceste vizite se va face şi un tur de orientare în cadrul
spitalului, prezentându-se facilităţile pe care le oferă, inclusiv bi
rourile sau oficiile special amenajate pentru studiul individual
al medicilor. Discuţiile ce urmează a fi purtate în urma acestor
întrevederi şi vizite vor fi de natură să identifice şi să rezolve orice
problemă ar apărea (inclusiv cea legată de aspectele financiare).
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Etapa 8:

Redactarea unei scrisori de mulţumire în care se exprimă aprecierea
pentru acceptarea itinerarului şi speranţa într-o decizie favorabilă
din partea personalului medical. Alături de aceasta vor fi expediate
acele informaţii care au fost cerute de către personalul medical şi,
totodată, se vor prezenta punctele forte ale vizitelor şi domeniile de
activitate în care interesul prezentat este major. Astfel, se încurajează
şi se determină pozitiv personalul medical să accepte oferta de a-şi
desfăşură activitatea în cadrul spitalului. Aceasta se constituie, de
fapt, într-o ultimă oportunitate de „a vinele” personalului medical
populaţia rezidentă instituţiei de sănătate şi de-a influenţa favorabil
decizia acestuia.

Etapa 9:

Obţinerea acordului sau exprimarea refuzului. Dacă oferta este
acceptată, se vor face anunţuri în mass-media, incluzând: radioul,
televiziunea, jurnale, broşuri, reviste etc. Anunţurile vor fi însoţite
de fotografii ale noului personal medical. De asemenea, se vor
pregăti contractele atât pentru activitatea ce urmează a fi desfăşurată
de către medicul respectiv în instituţia de sănătate, cât şi pentru
spaţiul în care urmează să locuiască, împreună cu familia, pe durata
exercitării profesiei. în cadrul instituţiei de sănătate vor avea loc
întrevederi şi interviuri cu personalul care va asista şi care va lucra
cu medicul nou angajat.

CAPITOLUL 8

M ANAGEM ENTUL
ÎN E C O N O M IA SE R V IC IIL O R D E SĂ N Ă T A T E

8.1. INTRODUCERE ÎN ECONOMIA SANITARĂ.
DEFINIŢIE ŞI OBIECT DE STUDIU
Economia este ştiinţa care se ocupă cu studiul producerii şi alocării bunurilor şi
serviciilor în condiţiile unor resurse limitate. Ea se bazează pe două legităţi univer
sale: dorinţele şi nevoile oamenilor sunt nelimitate, iar resursele disponibile pentru
a le satisface sunt limitate. Astfel, economia studiază modul, în care resursele sunt
utilizate pentru satisfacerea cerinţelor, uneori fiind denumită ştiinţa sărăciei.
Cele trei întrebări fundamentale, care stau la baza economiei sunt:
1. Ce bunuri şi servicii trebuie produse?
2. în ce mod trebuie produse aceste bunuri şi servicii?
3. Către cine trebuie repartizate aceste bunuri şi servicii?
Economia poate fi:
- pozitivă - studiază ceea ce există în realitate: ce bunuri sunt produse, cum
anume şi către cine sunt distribuite; sau
- normativă - studiază ceea ce ar trebui să fie şi modul de implementare a
acestui obiectiv în practică.
Economia sanitară studiază modul. în care sunt produse şi furnizate îngrijirile
de sănătate, în condiţiile unor resurse limitate. Cele trei întrebări fundamentale ale
economiei sunt valabile şi pentru economia sanitară, cu specificarea că bunurile şi
serviciile produse sunt reprezentate de îngrijirile de sănătate. Acesta este motivul,
pentru care se mai foloseşte în loc de economie sanitară şi termenul de economia
serviciilor de sănătate.
După o perioadă de incertitudine de câteva decenii, datorată teoriei conform
căreia resursele pentru sănătate nu trebuie limitate economia sanitară s-a dezvoltat
esenţial. Astăzi este evident, că nici o ţară nu poate aloca resurse nelimitate pentru
îngrijirile de sănătate, indiferent de nivelul dezvoltării economice a ei.
Un sistem economic reprezintă un mod de distribuţie a resurselor astfel încât
să fie satisfăcute nevoile, deci să răspundă celor trei întrebări fundamentale: ce
producem, cum producem şi pentru cine producem.
Există două sisteme distincte, care încearcă să atingă aceste deziderate:
- sistemul economiei centralizate - în care statul evaluează nevoile consu
matorilor şi decide ce bunuri să fie produse şi cum anume, precum şi distribuţia
acestor bunuri;
-- sistemul economiei de piaţă liberă - în care statul permite indivizilor să
decidă ce bunuri să fie produse, în concordanţă cu distribuţia iniţială a resurselor
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(statul poate avea însă rolul de a redistribui resursele iniţiale între indivizi pentru a
atinge obiective de echitate).
în practică, majoritatea statelor au sisteme economice, care operează între
aceste două extreme. Deoarece eşecul economiei centralizate este cunoscut, să ve
dem cum ar trebui să funcţioneze un sistem de piaţă liberă.
Pe parcursul ultimelor decenii conducerea serviciilor de sănătate este cu insis
tenţă preocupată de câteva aspecte ale asigurării sănătăţii populaţiei, şi anume:
- creşterea continuă în mase a solicitărilor şi cheltuielilor pentru sănătate;
- costurile exagerate ale tehnologiilor medicale supraspecializate de dia
gnostic şi tratament prevăzute pentru un număr restrâns de bolnavi şi volumul mare
de îngrijiri elementare ale sănătăţii strict necesare tuturor;
- obstacolele financiare ce apar în asigurarea sau în obţinerea de îngrijiri
medicale adecvate, şi mai ales a celor de strictă necesitate;
- consecinţele economice condiţionate de starea de sănătate alterată, boală şi
insuficienţa de cunoaştere a avantajelor oferite de îngrijirile medicale pentru con
sumator şi colectivitate;
- modul în care sănătatea populaţiei şi serviciile medicale pot avea o mai mare
contribuţie la dezvoltarea economică şi la progresul general al colectivităţilor etc.
Aceste aspecte rezumă, în ultimă instanţă, la problemele ce le impune «eco
nomicul» în asigurarea unei sănătăţi mai bune şi la cele, pe care boala le creează în
dezvoltarea economică a colectivităţii.
Analiza, chiar sumară, a situaţiei din orice teritoriu arată că numai sporirea con
tinuă a cheltuielilor sanitare nu constituie singura soluţie în rezolvarea problemelor
de sănătate, chiar dacă se operează etapizat cu priorităţi şi renunţări. în soluţionarea
lor se cere participarea conducerii colectivităţii - care cunoaşte posibilităţile mate
riale şi financiare ce le poate repartiza, a serviciilor medicale ce folosesc resursele
colectivităţii pentru asigurarea sănătăţi precum şi a populaţiei ce beneficiază de
îngrijiri de sănătate şi medicale. Conducerea colectivităţii, care asigură resursele
şi plăteşte „factura’' cheltuielilor pentru sănătate, trebuie să cunoască de la început
- şi nu numai la sfârşit - ce efecte favorabile se vor obţine asupra sănătăţii şi bolii.
Serviciilor medicale li se pretinde să cunoască nu numai problemele de sănătate şi
volumul resurselor necesare, ci şi costul evitării bolii sau al agravării, al îngrijirilor
bolii la nivelul diferitelor structuri medicale (dispensar, policlinică, spital) pentru a
desprinde avantajul ce-l oferă acestea pentru bolnav şi colectivitate, pentru a putea
alege modalităţile de rezolvare ce au efect mai mare şi cost mai redus, pentru că
resursele - totdeauna limitate - să fie bine gospodărite. Populaţia din orice teritoriu
necesită să fie informată că „producţia de îngrijiri medicale” are totdeauna limite,
oricât s-ar dezvolta şi diversifica, şi că în evitarea abuzului şi risipei consumatorul
are rolul cel mai important.
Cu asemenea aspecte se ocupă economia aplicată în domeniul sănătăţii sau
economia sanitară. Ca şi economia educaţiei, a culturalizării, a serviciilor pentru
populaţie, ca şi orice alte economii de ramură mai recent apărute - economia sa
nitară are în aria preocupărilor atât sectoarele ce asigură repartizarea resurselor
pentru sănătate, cât şi pe acelea ce realizează sau consumă îngrijirile destinate să
nătăţii. Economia sanitară e studiul din punct de vedere economic al nevoilor şi
consumului de îngrijiri pentru sănătate, al activităţilor şi acţiunilor medicale, al
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randamentului „producătorului”, al costurilor şi eficienţei activităţilor, programelor
şi unităţilor sanitare, al avantajului ce-1 aduc acestea pentru familii şi colectivitate.
Prin cercetările sale, cu ajutorul variatelor metode şi tehnici ce le foloseşte, ea oferă
informaţii sub formă de cantităţi asupra necesarului şi repartizării resurselor pentru
sănătate din cadrul sistemului global social-economic (al macrosistemului ocrotirii
sănătăţii), asupra modului de folosire a acestora în propriul sistem sanitar, asupra
măsurii, cu care sănătatea participă la o viaţă productivă social-economică, sau cu
care boala îi produce pierderi; ea asigură informaţii asupra volumului şi structu
rii consumurilor, costurilor diferitelor activităţi pentru sănătate, asupra tendinţei şi
distribuţiei lor teritoriale etc.
Mai concis, economia sanitară este studiul din punct de vedere economic al
necesarului, repartizării şi folosirii resurselor în rezolvarea problemelor de sănătate
şi al eficienţei acestora în cadrul sistemului global social-economic şi al propriului
sistem sanitar.
Obiectivul imediat al economiei sanitare este de a forma o gândire şi o con
duită practică economică la personalul medical, de a obişnui întregul personal al
unităţilor medicale cu raţionamentul economic, cu necesitatea ca în realizarea ori
căror activităţi, acte şi acţiuni medicale să se ia în considerare şi latura «economicu
lui» îmbinând-o cu criteriile sociale şi umanitare. Economia sanitară se adresează
în primul rând personalului medical, şi prin aceasta, tuturor cadrelor din unităţile
sanitare ce realizează transformarea resurselor, precum şi beneficiarilor de acte de
sănătate - populaţiei; prin intermediul conducerilor serviciilor medicale, ea îşi pro
pune - totodată - să documenteze conducerile teritoriale în asigurarea repartiţiei
de resurse necesare pentru sănătatea populaţiei şi de avantajele unei sănătăţi mai
bune.
Obiectivul final al economiei sanitare - ca metodă de conducere - este de a
asigura trecerea de la metode administrative la metode economice de conducere în
întreg sistemul medical, ca fiecare unitate sanitară să intre în circuitul economic
naţional şi teritorial, cu toate rezervele şi posibilităţile de care dispune.
8.2. UTILITATEA ECONOMIEI SANITARE
însuşirile economiei sanitare în practica ocrotirii sănătăţii se folosesc:
- în argumentarea necesităţilor dezvoltării de noi unităţi şi cadre medicosanitare pentru un teritoriu ori pentru creşterea sau restructurarea capacităţilor la
unităţile existente;
- în susţinerea solicitărilor - la conducerea ministerului sau a teritoriului, în
comisiile de plan, buget etc. - în asigurarea suportului financiar pentru acţiuni sani
tare impuse de noi situaţii epidemiologice ori pentru noi activităţi de masă dispuse
prin reglementări recente;
- în analiza ori motivarea depăşirii cheltuielilor totale la bugetul unităţii sau
a costurilor speciale (cost/consultaţie, cost zi/spitalizare, cost/anchetat într-o de
pistare de masă a bolii, cost/km transport la ambulanţe etc.) ca urmare a creşterii
preţurilor la mijloacele ce asigură sectoarele nemedicale (aparatură, instrumentar,
medicamente şi materiale sanitare, întreţinere şi funcţionare etc.);
- în aprecierea şi prezentarea contribuţiei;
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- în activităţile şi acţiunile medicale de ameliorare a sănătăţii populaţiei (de
pistări organizate pentru boală, vaccinări, evitarea unor factori de risc prin educaţia
sanitară a populaţiei etc.);
- în reducerea morbidităţii şi ameliorarea sănătăţii forţei de muncă şi implicit
la creşterea populaţiei, productivităţii muncii sociale şi venitului naţional;
- Ia introducerea unui nou program sanitar pentru reducerea frecvenţei mor
bidităţii populaţiei etc.;
- la analiza şi prezentarea prin tehnici specializate (analiza de sistem, analiza
cost/avantaj, cost/eficacitate etc.) a soluţiilor posibile, cu selectarea soluţiei optime,
în rezolvarea unei probleme de sănătate sau în stabilirea priorităţilor programului
sanitar teritorial;
- în prezentarea realizărilor activităţilor, acţiunilor şi programelor sanitare
prin gospodărire optimă a resurselor etc.
8.3. SISTEMUL PIEŢEI LIBERE
Piaţa reprezintă locul unde producătorii şi consumatorii se întâlnesc pentru
schimbul de bunuri. Pentru ca bunurile să fie tranzacţionale, ele trebuie să aibă un
preţ. Preţul reprezintă valoarea unui produs la un moment dat pe piaţă.
Fiecare tranzacţie de pe piaţă prezintă două aspecte:
cererea - cantitatea de bunuri, pe care cumpărătorii sunt dispuşi să le cumpere
la un preţ dat, la un anumit moment;
oferta - cantitatea de bunuri, pe care producătorii doresc să le vândă la un preţ
dat, la un anumit moment.
Cererea. Cererea este atributul consumatorilor. Modelul economic al compor
tamentului consumatorilor pleacă de la observaţia că toţi cumpărătorii îşi folosesc
veniturile astfel încât să obţină un maxim de bunăstare sau utilitate. Aceasta se
realizează prin cumpărarea unor bunuri şi servicii în funcţie de venitul disponibil,
plecând de la presupunerea că fiecare consumator ştie cel mai bine cum să-şi creeze
bunăstarea, şi deci, ce anume să cumpere. De asemenea, cumpărătorii caută furni
zorii cu preţurile cele mai mici pentru acelaşi produs.
Când vorbim despre cerere, ne referim la cererea efectivă, adică la cantitatea
de bunuri pe care cumpărătorii sunt dispuşi să o cumpere la un preţ dat.
Cererea pentru un bun (produs sau serviciu) este determinată de două grupuri
de factori:
- factori specifici individuali sau „gusturi”, care ţin de vârstă, sex, obiceiuri,
cultură, educaţie etc.
- factori externi indivizilor, dar comuni societăţii:
• preţul bunului;
• preţul celorlalte bunuri (substitutive şi complementare);
• preţul viitor al bunurilor;
• venitul indivizilor;
• mărimea pieţei;
• distribuţia veniturilor în interiorul pieţei.
în funcţie de modul, în care cererea pentru un bun variază la modificarea veni
tului cumpărătorilor, bunurile pot fi:
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- superioare - dacă cererea pentru ele creşte proporţional cu creşterea veni
tului;
- normale - dacă cererea pentru ele creşte proporţional mai puţin decât creş
terea venitului;
- inferioare - dacă cererea pentru ele scade cu creşterea venitului.
Bunurile substitutive (alternative) sunt acele bunuri, care se pot cumpăra şi
consuma în locul bunului respectiv.
Bunurile complementare sunt acele bu
nuri, care se consumă împreună cu bunul re
spectiv. Cu cât preţul unui produs este mai
mare cu atât se găsesc mai puţini cumpără
tori şi cantitatea cerută este mai mică, iar
cu cât preţul este mai mic cu atât vor fi mai
mulţi cei, care vor dori să cumpere şi deci
cererea va fi mai mare. Reprezentarea grafică
a relaţiei între preţul unui produs şi cantita
tea cerută Ia un moment este curba cererii
(figura 31).
Oferta. Oferta este atributul furnizori
lor.
Ea
reprezintă cantitatea de bunuri, pe care
Figura 31. C urba cererii
producătorii vor să o vândă la un preţ dat.
într-o piaţă liberă perfectă, furnizorii doresc să-şi maximizeze profitul, au sti
mulente pentru a produce ceea ce vor să cumpere consumatorii şi au stimulente să
producă la costuri minime. De asemenea, noi furnizori pot intra pe piaţă şi pot să-şi
vândă produsele la preţurile, la care vor să cumpere consumatorii, eliminând de pe
piaţă furnizorii ineficienţi.
F actorii, care influenţează oferta sunt:
• maximizarea profitului;
• forma de proprietate;
• schimbările tehnologice;
• factorii de producţie;
• schimbări ale costurilor resurselor;
• taxe/subvenţii;
• schimbări în preţul celorlalte bunuri.
Reprezentarea grafică a relaţiei între
preţul unui produs şi cantitatea oferită spre
vânzare la un moment dat este curba ofertei
(figura 32).
Preţul minim acceptat este costul margi
nal al ultimei unităţi de produs.
Pe piaţa liberă, preţul unui bun este cel
care aduce în balanţă cererea şi oferta, deter
minând echilibrul pieţei. Preţul la care cererea
pentru un bun este egală cu oferta pentru acelaşi
bun se numeşte preţ de echilibru (figura 33).
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Elasticitatea reprezintă modul, în
care o cantitate cerută sau oferită variază
la modificarea unuia dintre factorii, care o
influenţează (preţul, venitul etc.). Ea este
definită ca raportul între schimbarea pro
centuală a cantităţii cerute şi schimbarea
procentuală a factorului determinant.
Dacă schimbarea procentuală a canti
tăţii este mai mare decât a factorului deter
minant, atunci elasticitatea este mai mare
decât 1. în acest caz, spunem că fenomenul
analizat este elastic. Dacă schimbarea pro
centuală a cantităţii este mai mică decât a
factorului determinant, atunci elasticitatea este mai mică decât 1, deci fenomenul
este inelastic. în cazul în care schimbarea are loc în aceeaşi proporţie, elasticitatea
va fi 1, iar fenomenul analizat unitar elastic.
Optimul pieţei libere.
Cel mai bun sistem economic se consideră sistemul care are la bază piaţa liberă
cu preţul de echilibru. Să vedem în continuare care sânt condiţiile optime de func
ţionare a unei pieţe libere.
Condiţiile necesare pentru ca o piaţă să funcţioneze liber şi astfel să rezulte o
alocare optimă a resurselor în societate sunt:
1. Existenţa unui grad cât mai mare de competiţie intre furnizori se realizează
prin:
- intrare liberă pe piaţă;
- cunoaşterea perfectă a tranzacţiilor de pe piaţă;
- cât mai mulţi furnizori şi cumpărători, astfel încât nici unul dintre ei să nu
poată influenţa singur preţul;
- costuri egale de transport şi tranzacţie;
- mobilitate a factorilor de producţie;
- un mare grad de omogenitate a bunurilor (să fie comparabile);
- o scală a costurilor de producţie constantă (sau descrescătoare).
2. Existenţa unei pieţe complete. Pieţele incomplete sunt acelea, în care preţul
bunurilor de pe piaţă nu reflectă exact toate costurile implicate. Unii dintre factorii,
care stau la baza pieţelor incomplete sunt:
- externalităţile: beneficii sau costuri derivate din producerea sau cumpăra
rea unui bun, care se reflectă şi asupra altora decât cei implicaţi în tranzac
ţie, şi care nu se reflectă în preţul bunului tranzacţionat. Externalităţile pot
fi pozitive sau negative.
- bunurile publice: sunt bunuri „fară rival şi de la care nu poate fi exclus ni
meni’", adică bunuri, de la care nu poţi opri lumea să le consume şi a căror
disponibilitate nu este afectată de numărul consumatorilor.
- bunurile merituoase: bunuri, despre care decidenţii nu sunt neutri (indife
renţi) în legătură cu cât se consumă.
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3. Necesitatea consumatorilor de a avea şi de a f i capabili să înţeleagă infor
maţiile asupra preţurilor, precum şi asupra eficacităţii şi calităţii bunurilor. De
asemenea, se presupune, că fiecare consumator ştie cu certitudine ceea ce doreşte.
4. Existenţa unei distribuţii echitabile a activelor înainte de tranzacţii.
8.4. PIAŢA ÎNGRIJIRILOR DE SĂNĂTATE

Sănătatea este un bun fundamental, care nu se poate cumpăra în
cadrul
pieţe, iar detenn inanţii ei sunt „ bagajul ” genetic, stilul de viaţă, mediul şi îngrijiri
le de sănătate. Deoarece nevoia de îngrijiri de sănătate este determinată de nevoia
de sănătate, spunem despre ele, că sunt un bun derivat şi că cererea lor este o cerere
derivată.
De ce există cererea de sănătate? Sănătatea este o investiţie. Dorim o sănătate
mai bună deoarece obţinem beneficii psihice simţindu-ne bine, în timp ce, dacă
suntem bolnavi, obţinem beneficii negative. Ne dorim o sănătate mai bună, ca să
muncim şi astfel să câştigăm bani, în timp ce venitul nostru poate scădea dacă
suntem bolnavi.
îngrijirile de sănătate au următoarele caracteristici:
- sunt esenţiale şi nu pot fi substituite;
- sunt un bun derivat necesar îmbunătăţirii sănătăţii;
- beneficiile unor îngrijiri de sănătate sunt nesigure.
Cererea de îngrijiri de sănătate.
Este evident că la baza cererii de îngrijiri de sănătate este necesitatea în sănă
tate. Alţi determinanţi ai cererii de îngrijiri de sănătate sunt:
- preţul îngrijirilor de sănătate - Preţul reprezintă un determinant important
al cererii individuale. în general, costul care stă la baza preţului este format din
două componente: costurile medicale directe şi costurile indirecte ale pacientului.
Pacientul plăteşte de obicei toate costurile indirecte şi frecvent unele părţi ale cos
turilor medicale (directe);
- preţul altor bunuri - deoarece acestea pot influenţa costul resurselor nece
sare îngrijirilor de sănătate;
- venitul individual - în general, creşterea venitului determină o cerere mai
mare, dar sunt şi situaţii inverse;
- vârsta, nivelul educaţional, obiceiurile;
Principalele tipuri de nevoi de îngrijiri de sănătate sunt:
- nevoia percepută - ceea ce pacientul consideră că ar avea nevoie;
- nevoia cerută - ceea ce pacientul solicită unui furnizor de servicii;
- nevoia normativă - ceea ce consideră un profesionist că ar avea nevoie
pacientul;
- nevoia comparativă - la nivel populaţional, plecând de la nevoile observa
te la alte populaţii.
Deci, nevoia de îngrijiri de sănătate este un concept relativ, care implică atât
individul, cât şi societatea, totul având drept punct de plecare sărăcia informaţiei,
de care dispune un pacient în legătură cu „nevoile” sale de îngrijiri de sănătate.
Această problemă a determinării nevoii de îngrijiri de sănătate stă la baza relaţiei
de agenţie, care apare între furnizorii de îngrijiri de sănătate şi pacienţi.
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Specificul relaţiei de agenţie în cazul îngrijirilor de sănătate, este cel care de
termină fenomenul cunoscut sub numele de cerere indusă de ofertă.
Oferta de îngrijiri de sănătate.
Oferta de îngrijiri de sănătate este reprezentată de cantitatea de îngrijiri de să
nătate ce se furnizează consumatorilor de către furnizorii de servicii de sănătate.
Factorii care influenţează oferta sunt:
- costul de producţie, care este greu de calculat;
- tehnicile alternative de producţie (îngrijirile primare şi secundare etc.);
- substituirea resurselor (posibilitatea de substituire a capitalului cu forţă de
muncă);
- piaţa resurselor (comportamentului furnizorilor în funcţie de sistemul de
plată);
- alte sectoare ale economiei (autorităţile locale, serviciile sociale, organiza
ţiile voluntare).
Principalele unităţi de furnizare a ofertei de îngrijiri de sănătate sunt:
- practicianul de îngrijiri primare de sănătate;
- unităţile sanitare.
Nic' una dintre aceste unităţi de producţie nu tinde spre maximizarea profitului
şi posibilitatea de alegere a resurselor şi a rezultatelor. Ambele tipuri de unităţi pot
fi cons.derate ca firme multiprodu:> ale căror rezultate au dimensiuni calitative şi
cantitative.
Practicianul de îngrijiri primare de scnătate a,4e următoarele caracteristici:
- nu reprezintă o unitate tipică de producţi<. activitatea sa având o puternică
componentă socială;
- timpul său este principala resursă;
- nu poate aborda o standardizare a îngrijirilor;
- pune accent pe importanţa discreţiei medicale şi a
libertăţii clinice;
- are rolul de „portar'* pentru accesul la serviciile spitaliceşti şispecializate
de ambulatoriu.
Spitalul este consumatorul principal al resurselor pentru sănătate. Principalele
sale caracteristici sunt:
- nu este „fabrica” sectorului sanitar;
- nu acţionează ca antreprenor pentru maximizarea profitului;
- reglementările determină spitalele să nu poată face un profit „excesiv”;
- foarte importantă este discreţia clinică.
Există două caracteristici principale, care diferenţiază spitalul de majoritatea
firmelor:
- natura eterogenă a îngrijirilor de sănătate şi diversitatea factorilor, în func
ţie de care putem face gruparea lor: mărime, specialităţi etc.;
- identificarea celor, care decid este foarte dificilă deoarece responsabilitatea
este împărţită între un număr mare de indivizi. Din această cauză, conduce
rea spitalului se face pe considerente medicale şi nu economice, iar datorită
incertitudinii inerente ce prevalează asupra fiecărui caz, rezultă dificultatea
evaluării exacte a resurselor necesare funcţionării eficiente.
Un factor foarte important ce influenţează activitatea furnizorilor de îngrijiri
de sănătate îl reprezintă calitatea îngrijirilor de sănătate. Modul, în care calitatea
influenţează oferta de îngrijiri de sănătate derivă din următoarele aspecte:
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- calitatea este legată de natura şi rezultatul îngrijirilor primite;
- este un factor foarte important al pieţei medicale;
- accentul pus pe pregătirea medicală poate duce la o variaţie a calităţii;
- poate exista o alocare greşită spre calitate în dauna cantităţii.
In concluzie, oferta de îngrijiri de sănătate este o problemă foarte complexă, ea
fiind ,,o complicată secvenţă de răspunsuri adaptative în faţa incertitudinii’*.
P iaţa serviciilor de sănătate.
Faptul că piaţa serviciilor de sănătate nu este o piaţă liberă se întâlneşte în
literatură sub denumirea de eşecul pieţei - „market failure”.
Cauzele, pentru care piaţa serviciilor de sănătate nu poate funcţiona adecvat ca
o piaţă liberă sunt următoarele:
1. Lipsa competiţiei:
- restricţie la intrarea pe piaţă (trebuie o atestare pentru a putea furniza
servicii);
- mobilitate redusă a factorilor de producţie;
- eterogenitatea îngrijirilor de sănătate;
- existenţa economiilor de scară şi de scop.
2. Imperfecţiuni informaţionale şi asimetria informaţională:
- cunoştinţe limitate asupra propriei stări de sănătate;
- dificultatea evaluării eficacităţii clinice;
- specificul relaţiei de agenţie şi cererea indi să de ofertă;
- competiţia nu pentru preţuri, ci pentru calitate.
3. Pieţe incomplete:
- prezenţa externaiităţilor (pozitive , i negative);
- sănătatea ca bun merituos;
- bunurile periculoase: bunuri al căror consum are efect negativ asupra să
nătăţii;
- rolul altruismului.
4. Argumentele de genul echităţii:
- distribuţia inegală a veniturilor;
- nevoi de sănătate mai mari la cei cu venituri mici.
în faţa acestui eşec al pieţei libere în sfera serviciilor de sănătate se pune în
trebarea dacă trebuie să intervenim pe această piaţă şi cum anume. Răspunsul este
„Da”, iar această intervenţie se face prin reglementările, care stabilesc modul de
funcţionare a pieţei serviciilor de sănătate. Dacă sistemul îngrijirilor de sănătate
este unul centralizat, atunci reglementările nu sunt numeroase, deoarece piaţa nu
este liberă, iar cererea şi oferta de îngrijiri de sănătate sunt determinate central. Cu
cât piaţa îngrijirilor de sănătate este lăsată să evolueze mai mult spre o piaţă liberă,
cu atât ea este mai reglementată, pentru a nu se manifesta foarte puternic faptul că
ea nu poate fi o piaţă perfectă. Reglementările, care se fac acţionează fie în direcţia
stimulării funcţionării pieţei pentru a putea funcţiona într-adevăr ca o piaţă liberă
perfectă, fie în direcţia diminuării efectelor negative ce rezultă din faptul că ea nu
este o piaţă perfectă.
Problema de bază este că piaţa nu poate fi eficientă în schimburile, care se
concentrează pe termen scurt, între un număr mic de oameni, care tranzacţionează.
unde informaţia atât asupra naturii bunului, cât şi asupra rezultatului aşteptat este
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necunoscută, unde bunul este puţin substituibil între consumatori şi unde sunt mari
probleme potenţiale legate de incertitudinea şi complexitatea luării deciziei.
8.5. CUMPĂRAREA ŞI CONTRACTAREA SERVICIILOR
DE SĂNĂTATE
Cumpărarea serviciilor. Aşa cum s-a descris în subcapitolele anterioare, în
majoritatea sistemelor de sănătate, pacientul nu mai este cel, care cumpără direct
serviciile, de care are nevoie. Cumpărarea serviciilor se face de către terţul plătitor,
folosind în acest scop resursele colectate de la contribuabili.
Această idee de „cumpărare a serviciilor de sănătate” este oarecum nouă, de
oarece iniţial sistemele, care aveau la bază un terţ plătitor, funcţionau pe principiul
plăţii furnizorilor în concordanţă cu serviciile acordate pacienţilor. Cu timpul s-a
obsen'at însă că, datorită specificului relaţiei de agenţie şi cererii induse de ofertă,
nivelul serviciilor cerute de pacienţi depăşeşte posibilităţile de finanţare. De aici a
apărut ideea de raţionalizare a serviciilor, care trebuie oferite pacienţilor, în funcţie
de nevoile de sănătate identificate la nivel populaţionai.
Până de curând, în majoritatea ţărilor, funcţia de evaluare a nevoilor de sănă
tate la nivel populaţionai şi de cumpărare de servicii în legătură cu nevoile identi
ficate era integrată în organizaţii, care erau în acelaşi timp şi furnizoare de servicii
de sănătate. Din această cauză, funcţia de cumpărare se face de cele mai multe ori
având în vedere nu atât nevoile populaţiei, cât cele ale furnizorilor de servicii de
sănătate.
Pentru a rezolva această situaţie, s-au separat cei care cumpără servicii în nu
mele populaţiei de cei, care furnizează serviciile. Acest proces poartă denumirea de
separare a cumpărătorului de furnizor.
în cadrul reformării serviciilor primare noul cumpărător al serviciilor de sănă
tate este reprezentat de Compania Naţională de Asigurări Medicale, iar furnizorii
de îngrijiri sânt medicii de familie subordonaţi Ministerului Sănătăţii.
Ceea ce se întâmplă în acest caz în practică este faptul că terţul plătitor se preo
cupă predominant de modul de plată al furnizorilor şi mai puţin de evaluarea nevo
ilor populaţiei. Chiar dacă au puterea financiară, cumpărătorii sunt frecvent domi
naţi de interesele profesioniştilor din interiorul organizaţiilor furnizoare de servicii
sau merg pe calea, fară a face vreo evaluare a cost-eficacităţii serviciilor, care sunt
furnizate. Acesta este motivul, pentru care trebuie accentuat acest rol „de gândire”
în cadrul unor astfel de organizaţii de cumpărători de servicii de sănătate.
Obiectivul general al cumpărătorilor este de a maximiza îmbunătăţirea stării
de sănătate a populaţiei din aria lor, iar acest lucru se face prin evaluarea nevoilor
şi cumpărarea de servicii eficace şi cost-eficace. Alte obiective mai pot include
cumpărarea de servicii, care să răspundă unor criterii, cum ar fi accesibilitatea,
calitatea etc.
Rolurile şi activităţile unui cumpărător de servicii de sănătate sunt:
- evaluarea nevoilor de servicii ale populaţiei;
- identificarea strategiilor cost-eficace de soluţionare a acestor nevoi;
- evaluarea serviciilor existente şi a modului, în care acestea pot răspunde
strategiilor identificate;
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-

consultarea doctorilor/publicului/pacienţilor asupra valorilor sociale şi asu
pra priorităţilor;
- urmărirea politicilor naţionale şi locale;
- definirea a ceea ce se doreşte a se cumpăra;
- stabilirea unor contracte cu furnizorii, cu specificarea cantităţii, calităţii şi
costului serviciilor;
- monitorizarea/evaluarea furnizorilor;
- folosirea informaţiilor obţinute pentru un nou ciclu de cumpărare/contrac
tare.
Evaluarea nevoilor populaţiei nu este uşor de realizat mai ales în contextul
unor diferite definiţii ale nevoilor. Au fost descrise în literatură nevoi percepute,
nevoi cerute, nevoi normative şi nevoi comparative. Un termen ideal este acela al
nevoii obiective, care reflectă nevoia reală de servicii de sănătate a unui pacient.
Economiştii folosesc frecvent în evaluarea nevoilor termenul d e c ap a c ita te de
a beneficia’“, care uneşte conceptul de nevoie obiectivă cu cel de disponibilitate a
unui tratament eficace, care să răspundă acelei nevoi.
Toţi aceşti termeni diferă de priorităţi, care sunt definite ca modul de înţelege
re a nevoilor de către cei, care fac politicile de sănătate, nevoi filtrate printr-o sită a
consideraţiilor politice.
In evaluarea nevoilor necesare procesului decizional al cumpărării este ne
cesară o viziune asupra întregii comunităţi (maximizarea îmbunătăţirilor stării de
sănătate), ceea ce uneori poate duce la conflicte de interese cu medicii clinicieni,
care doresc să furnizeze pacienţilor lor cele mai bune tratamente disponibile.
Argumentul în favoarea unui scop explicit de maximizare a ameliorării stării
de sănătate este acela că forţează politicienii, managerii şi doctorii să precizeze
clar, care sunt priorităţile în domeniul sănătăţii. Cealaltă soluţie este aceea a unor
decizii bazate pe principii mai puţin explicite, cum ar fi: preferinţele furnizorilor,
relaţiile dintre decidenţi sau „primul venit - primul servit”.
Pentru determinarea nevoilor sunt necesare trei tipuri de informaţii:
- epidemiologice (prevalenţa şi incidenţa bolilor în populaţie). Chiar având
aceste date legate de structura şi caracteristicile populaţiei nu putem stabili
imediat serviciile necesare, ştiut fiind că majoritatea factorilor, care stau la
baza sănătăţii sunt situaţi în afara sectorului sanitar; de aceea este impor
tant să fie identificate acele probleme, care pot fi rezolvate efectiv de către
sectorul sanitar şi apoi să se stabilească priorităţi în funcţie de resursele
disponibile;
- medicale şi economice - eficacitatea şi cost-eficacitatea tratamentelor dis
ponibile;
- instituţionale - ce servicii există pentru a răspunde acestor nevoi. Aceasta
implică nu numai existenţa serviciilor, dar şi modul în care sunt utilizate şi
dacă au o calitate adecvată.
Contractarea serviciilor. Pasul următor în procesul cumpărării este contrac
tarea serviciilor necesare cu furnizori de îngrijiri.
în acest context, când există un singur fiimizor, va fi foarte greu de negociat
şi de obţinut servicii, care sunt necesare populaţiei. în cazul prezenţei mai multor
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furnizori, cumpărătorul trebuie să solicite relaţii pe termen lung cu aceştia, şi nu să
încerce doar o competiţie a preţurilor între furnizori în detrimentul pacienţilor şi al
intereselor publicului.
Există situaţii când pe piaţă nu acţionează doar un singur cumpărător, ci mai
mulţi; riscul unei astfel de situaţii este acela că se pierde din vedere aspectul comu
nitar în favoarea unuia mai individual. O soluţie în acest caz o reprezintă gruparea
acestor cumpărători pentru a-şi coordona politicile privind cumpărarea anumitor
servicii.
In oricare situaţie, în care există o separare a cumpărătorilor de furnizori, tre
buie să existe o formă de înţelegere între aceştia privind tipul, volumul, calitatea şi
costul îngrijirilor de sănătate, care vor fi furnizate. Aceste înţelegeri iau de obicei
forma unor contracte.
Indiferent de cine este cumpărătorul (administraţia sanitară, casa de asigurări,
medicii de familie etc.) sau furnizorul, orice contract trebuie să conţină următoarele
aspecte:
- natura muncii furnizate;
- volumul şi calitatea muncii furnizate;
- preţul muncii furnizate şi modul de plată (în avans, în etape sau retrospectiv);
- unele informaţii referitoare la procesul muncii (dacă sunt relevante);
- modul de monitorizare a contractului şi informaţiile, care vor fi furnizate;
- aspecte legale referitoare la nerespectarea contractului etc.
- în practică, alegerea tipului de contract este determinată de:
- mărimea cumpărătorului/furnizorului;
- volumul contractului;
- abilitatea de a prevedea cât mai corect volumul de muncă;
- modul, în care furnizorii îşi aleg pacienţii.
Contractarea reprezintă încă ceva nou pentru multe sisteme de sănătate, care
abia au trecut de la un sistem integrat al cumpărătorilor şi furnizorilor la un sistem
unde apare despărţirea între furnizori şi cumpărători. De aceea, contractarea ca
proces evoluează o dată cu creşterea experienţei participanţilor. Pentru început însă
este nevoie ca aceste contracte să fie cât mai explicite referitor la natura, volumul
şi calitatea serviciilor şi să implice un cost rezonabil de monitorizare. Cu timpul
ele vor evolua spre acea balanţă, în care cumpărătorul doreşte servicii cât mai costeficace, care să răspundă nevoilor populaţiei, iar furnizorul, o planificare pe termen
lung şi o piaţă stabilă pentru serviciile furnizate.
8.6.
EVALUAREA
ECONOMICĂ A ÎNGRLIIRILOR DE SĂNĂTATE
Evaluarea economică a îngrijirilor de sănătate reprezintă o metodă, prin care
se răspunde la trei întrebări fundamentale ale economiei sanitare: ce servicii trebuie
produse, în ce mod şi pentru cine. In literatură, evaluarea economică se mai întâl
neşte şi sub denumirea de evaluare a eficienţei.
Primul pas în abordarea acestui subiect îl reprezintă definirea termenilor de
eficacitate şi eficienţă.
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Eficacitatea reprezintă gradul, în care o anumită activitate produce rezultatele,
care se aşteaptă de la ea (indiferent de resursele folosite).
Eficienţa implică nu numai abordarea rezultatelor unei activităţi, ci şi a re
surselor utilizate; există o eficienţă tehnică, prin care se doreşte producerea unor
rezultate aşteptate folosind cât mai puţine resurse, şi o eficienţă alocativă, în care
resursele şi rezultatele sunt folosite în modul cel mai bun cu putinţă, astfel încât să
rezulte un maxim de bunăstare.
Evaluarea îngrijirilor de sănătate poate fi împărţită în două părţi: în primul
rând, o evaluare a eficacităţii îngrijirilor respective, apoi o evaluare a eficienţei
- ceea ce implică luarea în calcul atât a costurilor şi a beneficiilor, cât şi a altor
tipuri de îngrijiri de sănătate eficace.
Acest capitol abordează doar problema evaluării eficienţei, dar nu trebuie uitat
faptul că oricare evaluare a eficienţei trebuie precedată de o evaluare a eficacităţii.
Evaluarea economică este importantă deoarece încearcă să dea răspunsul la în
trebarea cum să folosim resursele limitate în faţa unor nevoi şi dorinţe nelimitate.
Evaluarea economică reprezintă procesul, prin care se compară două sau mai
multe alternative din punctul de vedere al resurselor consumate şi al rezultatelor
obţinute. Ea implică deci. două laturi indispensabile: pe de o parte, analizarea a cel
puţin două alternative şi, pe de altă parte, analizarea simultană atât a costurilor, cât
şi a rezultatelor obţinute.
O privire sumară asupra diferitelor evaluări ale îngrijirilor de sănătate este pre
zentată în tabelul 57. Resursele necesare sunt exprimate prin costuri, iar rezultatele
obţinute pot fi exprimate prin: efecte asupra stării de sănătate, utilităţi asociate fie
cărei stări de sănătate sau beneficii economice asociate fiecărei stări de sănătate.
Tabelul 57

Caracteristicile distinctive ale evaluărilor îngrijirilor de sănătate

Se compară două sau mai multe alternative?

Se examinează atât costurile (resursele),
cât şi rezultatele (efectele) alternativelor?
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NU

N
U

se examinează
doar rezultatele

DA
se examinează
doar costurile

evaluare parţială
IA.
Descrierea
rezultatelor

1B.
Descrierea
costurilor

evaluare parţială
D
A

ЗА.
Evaluarea
eficacităţii

3B.
Analiza costului

evaluare parţială
2.
Descrierea cost/rezultat
evaluare economică completă
4.
Minimizarea costurilor
Analiza cost-eficacitate
Analiza cost-beneficiu
Analiza cost-utilitate

Procesul, care stă la baza unei evaluări economice este acela de a identifica
mai multe alternative şi apoi de a studia pentru fiecare dintre ele ce resurse sunt
necesare, şi care sunt rezultatele obţinute.
în tabelul 58 sunt arătate principalele tipuri de costuri şi consecinţe folosite în
realizarea evaluărilor economice.
în momentul realizării unei evaluări economice trebuie să încercăm să deter
minăm toate resursele necesare, precum şi toate efectele rezultate.
Tabelul 58

Tipuri de costuri şi consecinţe folosite în evaluarea economică
COSTURI

CONSECINŢE

I. Costuri organizaţionale şi
operaţionale din sectorul sanitar

I. Schimbări ale stării de sănătate
(efecte fizice, psihice, sociale)

II. Costuri aferente pacienţilor şi
familiilor lor:
- plăţile din buzunar;
- alte resurse folosite de pacient şi
familie pentru tratament;
- timpul de absenţă de la muncă;
- costurile psihice (durerea, anxietatea
etc.)

II. Schimbări în folosirea resurselor
(beneficii) pentru funcţionarea
serviciilor din sectorul sanitar:
1. aferente afecţiunii originale;
2. aferente altor afecţiuni pentru
pacient şi familia sa;
3. economii sau mai mult timp liber;
4. economisirea timpului de absenţă
de la muncă.

III. Costuri aferente externalităţilor

III. Schimbări în calitatea vieţii
pacientului şi a familiei sale
(utilitatea)

Nivelul resurselor utilizate se exprimă prin costurile implicate, costuri, care
sunt de mai multe tipuri. De altfel, chiar şi consecinţele intervenţiei pot fi grupate
în mai multe tipuri.
Determinarea costurilor.
Costurile pot fi abordate din mai multe perspective; astfel, în contabilitate ele
apar sub aspectul unor bani ce reflectă ceea ce se plăteşte real, dar într-o evaluare
economică vorbim despre costul oportunităţii.
Costul oportunităţii unei resurse reprezintă beneficiile, care ar fi putut fi gene
rate prin folosirea resursei în cea mai bună alternativă posibilă.
O primă clasificare a costurilor este aceea de costuri directe şi indirecte.
Costurile directe sunt acele costuri determinate efectiv de furnizarea unui ser
viciu de sănătate. Costurile organizaţionale sunt o parte a costurilor directe. Ele
reprezintă totalitatea costurilor (din sectorul sanitar) implicate pentru realizarea
activităţii, care este supusă evaluării economice. Tot din costurile directe mai fac
parte şi plăţile directe făcute de pacienţi, precum şi alte resurse folosite de pacient
şi familie pentru tratament.
Costurile indirecte sunt costurile, care nu sunt date de furnizarea efectivă a
serviciului respectiv, dar se asociază cu acest fapt. în categoria costurilor indirecte
intră costurile datorate absenţei de la muncă şi costurile psihice.
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Pentru determinarea costurilor necesare desfăşurării fiecărei activităţi este ne
cesar să identificăm iniţial costurile totale ale furnizorului respectiv. Apoi alocăm
aceste costuri pentru fiecare activitate desfăşurată la nivelul instituţiei respective.
Costul total (CT) - al unei firme reprezintă costul necesar realizării produsului
(la un nivel dat).
Costul total este format din mai multe costuri: costuri fixe, costuri semivariabile şi costuri variabile.
Costurile fixe (CF) - sunt acele costuri ce rămân independente faţă de nivelul
producţiei. Ele pot varia în timp, dar nu sunt dependente de producţie (de exemplu,
închirierea unui spaţiu necesar desfăşurării activităţii).
Costurile variabile (CV) - sunt acele costuri dependente în funcţie de nivelul
producţiei, ele variind o dată cu fiecare nou produs (Ex. costul materiilor prime).
Costurile semivariabile (CSV) - sunt acele costuri ce variază numai la realiza
rea anumitor niveluri de producţie (de exemplu, costul necesar angajării unor noi
salariaţi). Se observă că, de fapt. costurile semivariabile sunt un caz particular de
costuri variabile.
Importante sunt definiţiile a încă două tipuri de costuri: costul mediu şi costul
marginal.
Costul mediu reprezintă costul producerii unei unităţi dintr-un bun (sau dintr-un serviciu) şi se obţine prin împărţirea costurilor totale la numărul de unităţi
produse.
Costul marginal este costul suplimentar necesar producţiei unei noi unităţi dintr-un produs (cu cât cresc costurile, dacă nivelul producţiei creşte cu o unitate).
Asemănător cu costul marginal se defineşte şi costul incremental, care este
costul necesar variaţiei producţiei între două niveluri date, raportat la variaţia nu
mărului de bunuri produse.
Este interesant de observat că, în timp ce costul mediu include atât elemente
ale costurilor fixe, cât şi variabile, costul marginal include numai acele elemente de
cost, care apar în urma creşterii producţiei (costurile variabile).
Foarte importantă într-o evaluare economică este luarea în consideraţie a pre
ferinţei de timp. adică a faptului că societatea preferă să aibă bani şi să-i cheltuiască
acum mai degrabă decât în viitor. Din această cauză, chiar în absenţa inflaţiei, un
leu este mai valoros acum decât peste un an.
Acesta este motivul, pentru care în momentul realizării unei evaluări econo
mice, costurile şi beneficiile care apar în viitor trebuie reprezentate la valoarea lor
prezentă. Acest proces poartă denumirea de proces de actualizare a costurilor, iar
mijlocul, prin care se realizează, este rata de actualizare.
Dacă, aşa cum am amintit. în toate evaluările economice resursele se exprimă
prin costurile implicate, ceea ce desparte diferitele tipuri de evaluări economice
este modul de a exprima şi de a măsura consecinţele intervenţiilor analizate.
Astfel, în practică se folosesc patru tipuri de evaluări economice:
• minimizarea costurilor;
• analiza cost-eficacitate;
• analiza
cost-utilitate;
• analiza cost-beneficiu.
Analiza de minimizare a costurilor.
Această evaluare economică este cel mai simplu tip de evaluare economică şi
presupune că rezultatele intervenţiilor sunt identice. în această situaţie, deoarece
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avem aceleaşi consecinţe, se identifică şi se analizează doar costurile implicate de
fiecare dintre alternative.
Analiza cost-eficacitate.
Analiza cost-eficacitate permite compararea mai multor alternative, care ating
aceleaşi obiective, dar într-o măsură diferită. Condiţia esenţială pentru realizarea
unei astfel de evaluări este ca beneficiile să se exprime în aceeaşi unitate de măsură.
în analiza cost-eficacitate consecinţele se exprimă în unităţi „naturale”, cel
mai frecvent în ani de viaţă câştigaţi sau decese evitate. Este o analiză economică
deplină, deoarece evaluează atât costurile, cât şi consecinţele alternativelor şi poate
compara intervenţii, care nu au aceleaşi rezultate, dar care au consecinţe ce se pot
exprima prin aceeaşi unitate de măsură.
Astfel. într-o analiză cost-eficacitate, putem compara consecinţele transplantu
lui renal cu cele ale dializei spitaliceşti, consecinţe exprimate prin numărul de ani
de viaţă prelungită. Putem însă să comparăm chiar şi un program de prevenire a
deceselor prin accidente de bicicletă folosind casca de protecţie cu un program de
chirurgie cardiacă, cu condiţia ca să evaluăm numărul de ani de viaţă câştigaţi în
urma fiecăruia dintre aceste programe.
Analiza cost-eficacitate ia în considerare numai un aspect al îmbunătăţirii stării
de sănătate (prelungirea vieţii sau evitarea decesului), dar nu ţine cont de celălalt
aspect al îmbunătăţirii stării de sănătate, şi anume, calitatea vieţii.
Analiza cost-ulilitate.
în această analiză, consecinţele intervenţiilor sunt măsurate prin utilitatea ge
nerată de fiecare dintre ele. Utilitatea se referă la valoarea, care se acordă unei stări
specifice de sănătate şi poate fi măsurată prin preferinţele indivizilor sau societăţii
pentru fiecare stare particulară de sănătate.
Această tehnică de evaluare economică are marele avantaj că încearcă să eva
lueze consecinţele alternativelor şi din punctul de vedere al calităţii vieţii postintervenţie.
Consecinţele sunt valorizate prin unităţi naturale, care încearcă să reflecte utili
tatea asociată fiecărei stări de sănătate. Punctul comun al acestor unităţi de măsură
este acela al combinării prelungirii vieţii cu calitatea vieţii asociată acestor ani.
Cele mai frecvent folosite unităţi de măsură sunt: anii de viaţă ajustaţi în funcţie de
calitatea vieţii („quality adjusted life years” - QALY), ani de viaţă sănătoşi („years
of healthy life” - YHL) sau ani de viaţă ajustaţi în funcţie de disabilităţile prezente
(„disability adjusted life years” - DALY).
în cazul analizei cost-utilitate, pentru fiecare dintre stările de sănătate con
secutive intervenţiilor se atribuie un anumit număr de QALY, de exemplu marele
neajuns al acestei metode este acela al identificării pentru fiecare stare specifică de
sănătate a numărului de QALY.
De exemplu, consecutiv unui transplant renal, să presupunem că pacientul mai
poate trăi 10 ani, ceea ce reprezintă anii de viaţă câştigaţi. Apoi trebuie să evaluăm
calitatea vieţii pentru aceşti ani de viaţă câştigaţi (deoarece, de exemplu, calitatea
vieţii nu este aceeaşi dacă eşti sănătos sau dacă iei toată viaţa medicaţie imunosupresoare). Să zicem că într-o astfel de situaţie calitatea vieţii este 50% din calitatea
vieţii unui om sănătos de aceeaşi vârstă. Rezultă un beneficiu post-transplant renal
de 5 QALY (10*0,5 = 5).
Dificultatea atribuirii unui număr de QALY fiecărei stări specifice de sănătate
derivă din dificultatea evaluării calităţii vieţii pentru fiecare stare specifică de sănă2 75

täte. Pentru a atribui fiecărei stări de sănătate o anumită calitate a vieţii se folosesc
mai multe tehnici de determinare. Cele mai cunoscute metode, prin care se încearcă
evaluarea calităţii vieţii pentru fiecare stare specifică de sănătate sunt:
• măsurarea pe o scală a raporturilor;
• loteria standard „standard gambie”;
• schimbul temporal „time trade-off'.
în final cost-utilitate se compară pentru fiecare dintre alternative costul per
QALY sau invers, câţi QALY se obţin pentru fiecare unitate monetară folosită.
Analiza cost-beneficiu.
în acest tip de analiză, atât costurile, cât şi beneficiile sunt exprimate în ter
meni monetari. Este o analiză destul de rar întâlnită datorită dificultăţii de apreciere
a consecinţelor în termeni monetari.
Avantajul metodei constă în faptul că pot fi comparate orice intervenţii, indi
ferent de tipul rezultatelor. Marele dezavantaj al metodei este acela al aprecierii în
termeni monetari a consecinţelor.
După identificarea costurilor şi a beneficiilor, rezultatele evaluării se pot expri
ma printr-un raport cost/beneficii sau o diferenţă beneficii minus costuri.
Această metodă de evaluare economică poate fi folosită şi pentru comparaţii
cu alternativa „nu facem nimic”, care uneori poate fi mai bună decât o intervenţie,
pentru care costurile sunt mai mari decât beneficiile.
în tabelul 59 se pot observa modalităţile de măsurare a costurilor şi a conse
cinţelor în momentul realizării unei evaluări economice.
Tabelul 59

Măsurarea costurilor şi a consecinţelor în diferitele tipuri
de evaluare economică
Tipul
evaluării

M ăsurarea
costurilor

Minimizarea
costurilor

Bani

Identice în toate aspectele Nu
relevante

Costeficacitate

Bani

Implică un singur efect Unităţi naturale
comun ambelor alterna (ani de viaţă câştigaţi etc.)
tive, dar realizat în grade
diferite

Costbeneficiu

Bani

Implică unul sau mai mul Bani
te aspecte, nu neapărat co
mune ambelor alternative;
efectele comune se pot re
aliza în grade diferite

Costutilitate

Bani
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T ipul consecinţelor

Implică unul sau mai
multe aspecte, nu neapă
rat comune ambelor al
ternative; efectele se pot
realiza în grade diferite

M ăsurarea consecinţelor

„Zile sănătoase” sau „ani
de viaţă câştigaţi ajustaţi
în funcţie de calitatea vie
ţii” -Q A L Y

întrebările, care trebuie avute în vedere în momentul analizării unei evaluări
economice sunt următoarele:
1. Care a fost contextul evaluării economice?
2. S-a făcut o descriere cuprinzătoare a alternativelor?
3. S-a stabilit anterior eficacitatea alternativelor?
4. S-au identificat toate costurile şi consecinţele alternativelor?
5. Unităţile de m ăsură pentru m ăsurarea consecinţelor sunt cele mai potri
vite?
6. Sunt credibile valorile atribuite costurilor şi consecinţelor?
7. S-a făcut ajustarea temporară a valorii costurilor şi a consecinţelor?
8. S-a efectuat o analiză incrementală a costurilor şi consecinţelor alternati
velor?
9. S-a făcut o analiză a sensibilităţii?
10. Include prezentarea şi discutarea rezultatelor toate problemele, cu care se
poate întâlni utilizatorul?
Clasificarea tipurilor de analize pentru evaluarea economică are mai mult un
scop didactic. în practică, de cele mai multe ori, realizatorul analizei nu poate previziona exact ce formă finală va lua analiza, deoarece poate că nu ştie, care vor fi
rezultatele finale ale intervenţiilor.
în plus, analizele de minimizare a costurilor şi cost-eficacitate presupun că
intervenţiile analizate merită să fie făcute şi trebuie să vedem doar pe care să o ale
gem. Ele sunt folosite deci în situaţii, în care vrem să evaluăm eficienţa tehnică.
Analizele cost-utilitate şi cost-beneficiu pot compara alternative cu consecinţe
total diferite şi chiar cu alternativa ,.nu facem nimic’* şi de aceea ele sunt utile în
momentul, în care dorim să facem o evaluare a eficienţei alocative.
în final trebuie spus că evaluarea economică este doar un instrument tehnic ce
poate sta la baza luării deciziilor şi că ea nu poate înlocui logica, responsabilitatea
sau riscul ce se asociază cu procesul de luare a deciziilor.

CAPITOLUL 9

M ANAGEM ENTUL
F IN A N Ţ E L O R ÎN S IS T E M U L SĂ N Ă T Ă Ţ II

9.1. FINANŢAREA ÎNGRIJIRILOR DE SĂNĂTATE.
ASPECTE CONCEPTUALE
Serviciile de sănătate, spre deosebire de alte servicii, sunt foarte solicitate, şi
foarte frecvent îngrijirea sănătăţii costă foarte mulţi bani. Dacă fiecare individ ar
putea liber să decidă asupra consumului său de îngrijiri medicale şi să plătească
pentru acestea, consumul medical ar fi foarte diferit de la un individ la altul, în
condiţii egale de boală şi în funcţie de capacitatea de plată a fiecăruia. Din mo
tive de echitate, în aproape toate ţările există o politică naţională sanitară, care
stabileşte cum se face accesul la consumul de îngrijiri medicale şi cine plăteşte
pentru acestea. Mecanismul de finanţare reprezintă instrumentul principal de pu
nere în practică a acestei politici. Acest mecanism cuprinde colectarea resurselor
pentru plata îngrijirilor medicale, alocarea lor şi plata factorilor de producţie.
în limbajul curent, termenul de finanţare este utilizat generic, cu mai multe
înţelesuri: de colectare a fondurilor pentru plata serviciilor de sănătate, de alo
care a acestor fonduri la nivel regional sau către diferiţi prestatori de servicii de
sănătate sau de remunerare a factorilor de producţie (în special a personalului
medical şi sanitar). Prezentăm în continuare conţinutul fiecărei componente a
mecanismului de finanţare a sănătăţii.
Colectarea fondurilor destinate finanţării serviciilor de sănătate. Acest as
pect al finanţării se referă la modul, în care pot fi colectate resursele financiare
pentru plata serviciilor de sănătate. Resursele financiare pot fi colectate pe mai
multe căi:
- prin plata directă a serviciilor de către pacienţi;
- din contribuţii voluntare la asigurări private de sănătate;
- din contribuţii obligatorii la asigurări sociale de sănătate;
- prin impozite - directe (impozit pe venit, impozit pe profit) sau indirecte
(TVA, accize);
- prin constituirea de depozite bancare cu destinaţie precisă pentru sănătate.
Modul de colectare a fondurilor determină tipologia sistemelor de sănătate.
Astfel, întâlnim: sisteme naţionale de sănătate finanţate din impozite directe şi
indirecte; sisteme de asigurări sociale de sănătate finanţate din contribuţii obliga
torii ale persoanelor asigurate; sisteme private de asigurări finanţate din prime de
asigurări voluntare şi sisteme de piaţă liberă finanţate prin plata directă de către
consumator.
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Alocarea fondurilor (resurselor) către prestatorii de servicii de sănătate.
Acest aspect se referă la alocarea fondurilor, colectate prin unul din mecanismele
menţionate anterior, în plan regional, către sectoarele de sănătate (nivelul primar,
secundar, terţiar) şi către prestatorii de servicii de sănătate. Alocarea către regiuni
se poate face pe baze istorice sau pe baza unei formule de alocare, care să ia în
considerare nevoile populaţiei dintr-o anumită regiune.
Alocarea către sectoare de asistenţă se poate face în funcţie de obiectivele de
politică sanitară. Alocarea fondurilor la nivel microeconomic se referă la criteriile,
după care sunt acordate fondurile prestatorilor de servicii de sănătate. Exemplele
de mecanisme de alocare către prestatori includ:
- plata anticipată în funcţie de cazuistica anticipată;
- bugetul defalcat pe categorii (se stabileşte volumul principalelor elemente
de cheltuieli - personal, medicamente, alimente, materiale, capital);
- bugetul global (se alocă pentru realizarea unui volum prestabilit de acti
vităţi);
- bugetul de practică (un grup de medici generalişti pot să obţină un buget
pentru asigurarea asistenţei medicale pentru un anumit număr de pacienţi).
Plata factorilor de producţie. Ne vom referi în special la modul de remune
rare a personalului din sectorul sanitar. Dacă personalul mediu este plătit cel mai
adesea prin salariu, medicii pot fi plătiţi în mai multe moduri:
- salariu;
- plata per serviciu (pentru fiecare serviciu se primeşte un tarif sau un
punctaj, care ulterior se transformă în echivalent bănesc);
- plata per capita (pentru fiecare pacient îngrijit pe parcursul
unei perioade se
primeşte un tarif sau punctaj);
- plata în funcţie de o scară de valori relative (fiecare medic este plătit în
funcţie de poziţia, pe care o ocupă într-o scară relativă de valori, stabilită pe baza
anilor de pregătire necesari, dificultăţii specialităţii, riscului şi costului practicii).
Modul de plată a medicilor are implicaţii foarte mari asupra costurilor totale cu
îngrijirea sănătăţii. S-a observat că ţările, care utilizează plata per serviciu ca moda
litate de plată a medicilor au cunoscut în ultimii douăzeci de ani o creştere mult mai
mare a costurilor serviciilor pentru sănătate decât cele, care plătesc medicii prin
salariu. Alegerea unui anumit mecanism presupune un compromis între interesele
medicilor (care cel mai adesea preferă plata per serviciu) şi interesele guvernului
(care urmăreşte limitarea costurilor).
Combinaţiile dintre cele trei aspecte menţionate mai sus - colectare, alocare,
remunerare - pot fi diferite de la un tip de sistem sanitar la altul. Cel mai simplu
caz este acela al unui sistem pur privat, în care consumatorii achită pe loc costul
serviciilor sanitare. în acest caz se suprapune generarea de resurse cu alocarea lor şi
plata prestatorilor. Cel mai frecvent, însă, ne confruntăm cu o separare a două sau a
tuturor celor trei aspecte. Statul intervine cel mai frecvent în generarea veniturilor
(cazul finanţării de la buget sau al asigurărilor de stat), dar este adesea prezent şi
în alocarea acestora şi stabilirea regulilor de remunerare a factorilor de producţie.
Acest capitol îşi propune să analizeze mecanismele alternative de finanţare prin
prisma avantajelor şi dezavantajelor lor.
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9.2. COLECTAREA VENITURILOR. OPŢIUNI
Sistemele de sănătate pot fi finanţate din mai multe surse, atât publice, cât şi
private. Fondurile colectate din aceste surse pot fi administrate de instituţii publice
(ministere, fonduri publice de asigurări) şi private (case private de asigurări, orga
nizaţii patronale sau sindicale, organizaţii nonprofit) şi pot fi cheltuite pe serviciile
medicale oferite de instituţii publice şi private. Vom analiza în continuare următoa
rele modalităţi de finanţare (generare a veniturilor): venituri provenite din impozite
încasate la bugetul de stat, din asigurări private de sănătate, din asigurări sociale
de sănătate, aranjamente tip managed competition, depozite bancare cu destinaţie
specifică pentru sănătate, plata directă de către pacienţi.
Pentru a alege între diferitele modalităţi de finanţare a sistemului sanitar, sunt
necesare criterii obiective, care să le ierarhizeze în funcţie de performanţele, pe
care acestea le obţin. Principalele criterii, care s-au impus în literatura de specia
litate vizează sustenabilitatea şi echitatea generării veniturilor, eficienţa producţiei
de servicii de sănătate şi nivelul sau evoluţia stării de sănătate. Aceste criterii sunt
prezentate în tabelul 60 .
Tabelul 60
M odalităţi dc m ăsurare a perform anţei finanţării sănătăţii
G enerarea de venituri

Producţia de servicii

Starea de sănătate

P ro b le m e

P ro b le m e

P r o b le m e

Eficienţă, stabilitate şi sustenabilitate în generarea
de venituri; eficacitate în
dispersarea riscurilor şi re
distribuire.
Instrumente de intervenţie

Eficienţă în producţie;
acces; calitate; satisfacţia
pacienţilor; posibilitatea
pacienţilor de a alege pre
statorul de servicii.
Instrumente de intervenţie

Impozitarea sau taxarea,
Costul unitar per serviciu,
distribuţia banilor publici,
sistemul de plată, organiza
gradul de acoperire a popu rea şi managementul.
laţiei.

Factorii, care influenţează
sănătatea, c u m ar fi servi
ciile de sănătate, stilul de
viaţă, condiţiile de locuit,
mediul, alimentaţia.
Instrumente de intervenţie

Reducerea ratei mortalităţii
şi morbidităţii, creşterea
speranţei de viaţă, reduce
rea mortalităţii infantile.

9.2.1. FINANŢAREA DE LA BUGETUL DE STAT

Finanţarea sănătăţii din veniturile generate din impozite şi taxe reprezintă o ca
racteristică a sistemelor de sănătate de tipul „sistem naţional de sănătate''. Un astfel
de sistem există în ţările precum Marea Britanie, Italia, Spania, Danemarca.
Criteriile de apreciere a unui sistem de generare a veniturilor bazat pe impozite
şi taxe sunt:
- Eficienţa economică: sistemul de impozite nu trebuie să interfereze cu alo
carea eficientă a resurselor.
- Echitatea: sistemul de impozitare trebuie să-i trateze egal pe toţi indivizii.
- Administrarea simplă: sistemul de impozitare trebuie să poată fi adminis
trat uşor şi ieftin.
Eficienţa economică.
Ori de câte ori guvernul utilizează impozitarea progresivă sau proporţională
pentru a obţine venituri de la sectorul privat, există un cost economic, care diminu28 0

ează efectul util al veniturilor colectate. Acest cost suplimentar este cunoscut sub
numele de costul de eficienţă sau povara excesivă a impozitării.
Impozitele, care nu modifică deciziile de producţie sau consum sunt rare. Aici
se încadrează taxele sau impozitele în sumă fixă, precum taxele de timbru, taxele
locale de salubrizare etc. Majoritatea impozitelor şi taxelor depind, însă, fie de
nivelul producţiei sau vânzărilor (precum ICM, accizele sau taxele vamale), fie de
cel al consumului (precum TVA) sau al veniturilor (precum impozitul pe salarii,
pe câştiguri, pe profit sau pe dividende). Deci, majoritatea impozitelor şi taxelor
utilizate sunt generatoare de costuri de eficienţă. Ele sunt utilizate, în pofida acestui
argument de economie pozitivă, deoarece pot asigura respectarea principiilor de
echitate.
Echitatea în impozitare.
Echitatea are două dimensiuni: echitatea orizontală şi echitatea verticală. Echi
tatea orizontală presupune tratarea egală a indivizilor cu acelaşi venit. Conform
acestui principiu, toţi indivizii sau gospodăriile aparţinând aceleiaşi clase de venit
ar trebui să contribuie la formarea veniturilor statului în mod egal. Echitatea ver
ticală presupune tratarea diferenţiată a indivizilor cu venituri diferite, adică distri
buirea poverii impozitelor în funcţie de capacitatea indivizilor de a plăti. Conform
acestui principiu, indivizii (sau gospodăriile) mai bogaţi ar trebui să contribuie mai
mult decât cei săraci la constituirea veniturilor statului.
Noţiunea de echitate verticală este strâns legată de cea de redistribuire, concept
specific „statutului bunăstării”, dar care se referă la alocarea resurselor publice. t
Redistribuirea are loc atunci când segmentele bogate ale societăţii finanţează - prin
intermediul statului - fie consumul, fie veniturile altora, în special ale celor săraci.
Orice stat îndeplineşte şi funcţii sociale, prin care încearcă protejarea păturilor
sărace ale societăţii, printr-o combinaţie de impozite progresive şi prestaţii sociale
pentru cei săraci. în ţările cu un sistem fiscal ineficient, care suferă de evaziune, sau
care aruncă povara fiscală în mod inegal asupra unei baze de impozitare reduse,
utilizarea sistemului de impozite pentru redistribuirea veniturilor de la bogaţi către
săraci este dificilă. Dificultatea rezultă, în primul rând, din faptul că o parte impor
tantă din veniturile celor bogaţi provin din capital, dividende, iar acestea sunt mai
greu de măsurat şi impozitat. în al doilea rând, fenomenele evazioniste sunt greu
de detectat şi se amplifică. în fine, sunt multe categorii de venituri sau active, care
nu sunt supuse impozitării, ceea ce conduce la menţinerea unei baze de impozitare
restrânse. De aceea, mulţi consideră că, în ţările cu sisteme fiscale incapabile să re
ducă evaziunea în limite tolerabile, impozitele sunt un instrument foarte slab pentru
redistribuirea veniturilor.
O altă posibilitate de a evalua echitatea într-un sistem de finanţare a sănătăţii
este principial beneficiului, conform căruia, cei care beneficiază de un serviciu tre
buie să şi plătească. în sectorul de sănătate, principiul beneficiului se poate măsura
printr-o rată marginală pozitivă a contribuţiei raportată la consumul medical. Con
form acestui principiu, un individ bogat, cu o anumită boală, ar trebui să plătească
pentru serviciile de sănătate la fel ca un individ sărac suferind de aceeaşi boală.
Această măsură este totuşi interpretabilă. Indivizi identici pot plăti, pentru acelaşi
tip de boală, sume diferite sau pot avea diagnosticuri şi implicit tratamente diferite.
Relaţia de mai sus este stocastică. permiţând abateri individuale, dar rămâne vala
bilă pentru mărimile medii.
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Principiul beneficiului intră în contradicţie cu principiile echităţii verticale şi
orizontale, conform cărora individul bogat ar trebui să plătească mai mult decât
individul mai sărac pentru aceeaşi boală şi cei cu acelaşi venit ar trebui să plătească
la fel, indiferent de boală. La un moment dat, o societate va urma unul dintre cele
două principii, în funcţie de considerente de economie normativă.
O altă problemă legată de echitatea modului de generare a veniturilor o consti
tuie regresivitatea sau progres ivitalea acestuia. Alternativele de generare a venitu
rilor au implicaţii diferite din punctul de vedere al principiului echităţii. Un sistem
de generare a veniturilor, în care indivizii cu venituri mici plătesc o fracţie mai
mare din venitul lor decât plătesc indivizii cu venituri mari este regresiv. Astfel,
plata directă a serviciilor şi asigurările private de sănătate fac ca cei cu venituri
mici să suporte o povară mai mare (relativ la venitul lor) pentru plata asistenţei me
dicale comparativ cu cei cu venituri mari. Sistemele de finanţare, în care ponderea
contribuţiilor în venit este mai mare în cazul indivizilor cu venituri mari decât în
cazul indivizilor cu venituri mici este un sistem progresiv. Impozitul pe venit este
adesea progresiv.
Administrarea veniturilor din impozite şi taxe.
Colectarea impozitelor şi taxelor presupune costuri de administrare. Costurile
administrării depind de complexitatea impozitelor, de personalul şi echipamentul
necesar, de informaţiile care se doresc colectate, de ratele de diferenţiere între in
divizi şi categorii de venituri. Simplicitatea sistemului de taxe este un principiu
fundamental pentru o impozitare efectivă. Literatura defineşte o structură optimă
de impozite şi taxe ca fiind aceea, care maximizează bunăstarea socială a unei ţări şi
realizează recunoaşterea generală a utilităţii compromisului, la care s-a ajuns între
eficienţă şi echitate.
Capacitatea unei ţări de a genera venituri depinde de venitul pe cap de locuitor,
de distribuţia venitului şi de capacitatea administrativă. De regulă, există o relaţie
de directă proporţionalitate între nivelul de dezvoltare al unei ţări şi capacitatea sa
de a colecta impozite şi taxe. Ţările în curs de dezvoltare prezintă unele caracteris
tici instituţionale, care reduc capacitatea de a genera venituri. Acestea sunt:
- mare parte din populaţie este în mediul rural;
- majoritatea populaţiei lucrează pe cont propriu în agricultură, unde venitul
este în special în natură; nivelul redus de educaţie face ca evidenţele contabile să
fie slabe, iar impozitul pe venit este greu de determinat astfel;
- în mediul urban există un sectoi informai de dimensiuni mari;
- produsele agricole şi resursele minerale (care sunt de multe ori principala
avuţie a ţărilor în curs de dezvoltare) sunt expuse impreviziunilor pieţei mondiale;
- dualismul între un sector modern urban şi un sector rural tradiţional creea
ză o segmentare a pieţei şi distorsionează pieţele de bunuri şi piaţa muncii;
- în cazul unei pronunţate inegalităţi a veniturilor, se recurge la rate ale im
pozitării mai mari aplicate sectorului formal, creşte presiunea fiscală asupra acestu
ia şi se dezvoltă evaziunea fiscală; aceste fenomene conduc la pierderi de eficienţă
mai mari;
- politicile comerciale eronate - taxe vamale foarte mari la importuri, contingentarea importurilor sau exporturilor, taxe la export, cursuri de schimb diferen
ţiate - determină o alocare ineficientă de resurse şi inechitate;
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- influenţa întreprinderilor de stat determină de multe ori decizii greşite de
investiţii;
- capacitatea de administrare a impozitelor şi taxelor este limitată.
Problemele, cu care se confruntă procesul de generare a veniturilor din impo
zite şi taxe se răsfrâng şi asupra sistemului de sănătate, dacă finanţarea acestuia se
realizează din astfel de venituri. Astfel, se explică neajunsurile cronice ale finanţării
sănătăţii în Republica Moldova: resurse insuficiente, întârziere în cunoaşterea re
surselor disponibile pentru anul următor (adoptarea legii bugetului de stat s-a făcut
cel mai devreme în luna mai a anului bugetar în curs), acumularea de datorii mari
pe parcursul anului din cauza întârzierilor în colectarea veniturilor, aglomerarea
veniturilor alocate de la buget la sfârşitul exerciţiului bugetar, când nu se mai pot
face cheltuieli sau se fac fară a mai respecta criterii de eficienţă.
9.2.2. ASIGURĂRI PRIVATE DE SĂNĂTATE

într-un sistem de asigurări private, indivizii optează voluntar pentru plata unei
prime actuariale de asigurare stabilite în funcţie de riscul individual sau de grup.
In unele ţări, precum SUA şi Elveţia, asigurările private de sănătate reprezintă
principala modalitate, prin care sunt finanţate serviciile de sănătate.
Termenul „asigurare” poate avea înţelesuri diferite. Asigurarea poate fi definită ca:
a) un mecanism, care oferă indivizilor protecţie împotriva riscurilor;
b) sau un mecanism actuarial.
Prima defineşte asigurarea în termeni de obiective, a doua - în termeni de me
todă, prin care pot fi atinse obiectivele. Chiar şi atunci când nu vorbim de asigurări
în sensul definiţiei (b), putem folosi termenul de asigurare dacă aceasta protejează
indivizii împotriva riscurilor (cum este cazul asigurărilor sociale).
Dacă un individ este adversar al riscului, atunci „incertitudinea” îi poate ca
uza utilitate negativă. „Certitudinea” este marfa, care produce utilitate marginală
pozitivă şi pentru care individul adversar al riscului este dispus să plătească un preţ
pozitiv.
Preţul asigurării (prima actuarială de asigurare) într-un mecanism de piaţă
este dat de relaţia: P = p 4 L + T (1), unde: p - probabilitatea ca riscul să aibă
loc, L - mărimea pierderii cauzate de risc, iar T - costul de tranzacţie (costul admi
nistrativ plus profitul normal). P este preţul asigurării pe o piaţă concurenţială.
Condiţii pentru funcţionarea asigurărilor private.
Prima actuarială din ecuaţia (1) se bazează pe un număr de condiţii. Acestea
sunt:
Probabilitatea evenimentului asigurat pentru ca un individ să fie indepen
dent de cea a celorlalţi. Această condiţie este necesară, deoarece asigurările se
bazează pe existenţa, într-o anumită perioadă, a unui număr previzibil de indivizi,
care câştigă şi a unui număr de indivizi, care pierd. Dacă probabilităţile ar fi relaţionate, atunci când o persoană suferă o pierdere, la fel se va întâmpla cu toate
celelalte. Aceasta explică de ce, de exemplu, inflaţia nu este un eveniment, care să
poată fi asigurat.
Probabilitatea trebuie să fie truii mică decât 1. în caz contrar, ecuaţia (1) se
transformă în: P = L + T > L (2) şi prima actuarială depăşeşte pierderea asigu
rată. în acest caz nu există nici o posibilitate pentru dispersarea riscurilor şi nici o
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firmă privată de asigurări nu va acoperi un astfel de risc. Acesta este cazul bolilor
cronice sau congenitale, pentru care nici o firmă privată de asigurări nu va dori să
ofere asigurare, deoarece probabilitatea de a necesita tratament este aproape sigur
egală cu unu.
Probabilitatea unui anum it evenim ent trebuie cunoscută sau uşor de esti
mat. Dacă nu se respectă această condiţie, compania de asigurări nu poate calcula
prima din ecuaţia (1), făcând imposibilă funcţionarea asigurărilor private.
Lipsa „selecţiei adverse” şi a „hazardului m oral” (termenii au fost definiţi
iniţial de anglo-saxoni sub denumirea de „adverse selection” şi „moral hazard").
Selecţia adversă survine din cauza asimetriei informaţionale, care ia naştere
ca urmare a faptului că asiguratul are informaţii mai bune despre riscul individual
decât asigurătorul. Dacă compania de asigurări nu poate să distingă între un risc
scăzut şi un risc mare, atunci va stabili o primă de asigurare bazată pe riscul mediu.
Ca urmare, indivizii cu risc scăzut vor fi confruntaţi cu o primă de asigurare prea
mare şi pot decide să nu se asigure. Hazardul moral survine în două moduri:
a) când asiguratul poate influenţa probabilitateap din ecuaţia (1);
b) când asiguratul poate influenţa mărimea pierderii L.
Asigurările private de sănătate sunt cele mai expuse la aceste probleme majore
cauzate de asimetria informaţională.
Ca urmare a importanţei acestor două fenomene în sectorul asigurărilor de
sănătate, facem în continuare o scurtă descriere a lor.
Hazardul moral reprezintă riscul ca indivizii să-şi schimbe comportamentul
ca urmare a asigurării. Odată asigurat, consumatorul are un cost mult mai mic în
momentul utilizării serviciilor medicale şi ar putea abuza de sistem, sporindu-şi
excesiv cererea de servicii sau preocupându-se mai puţin de prevenirea îmbolnă
virii. Deoarece asigurarea reduce considerabil costul privat al tratamentului, indi
vizii tind să consume mai multe servicii medicale decât dacă nu ar fi asiguraţi şi,
deoarece costul utilizării excesive a serviciilor se dispersează asupra tuturor celor
asiguraţi, ei au puţine stimulente financiare pentru a-şi reduce cererea. Similar, ei
pot fi mai puţin grijulii cu starea lor de sănătate, consumând mai puţine servicii pre
ventive şi luând mai puţine precauţii pentru evitarea accidentelor sau deteriorării
stării de sănătate.
Hazardul moral se întâlneşte la toate tipurile de asigurări - private, sociale,
voluntare sau obligatorii. Acest aspect intervine ori de câte ori în relaţia pacientprestator de îngrijiri medicale intervine un terţ plătitor (statul prin bugetul public,
fondul de asigurări publice de sănătate, casele private de asigurări, organizaţiile
nonprofit).
Casele private de asigurări sunt cele mai preocupate de combaterea hazardului
moral. Ele combat fenomenul prin stabilirea unui plafon asupra consumului de ser
vicii medicale şi prin plasarea unui cost financiar asupra asiguratului în momentul
consumului (tarif pe consumul medical). Chiar şi sistemele publice de sănătate
tind să utilizeze astfel de măsuri, prin care obligă consumatorul să suporte o parte
din cost. Argumentele în favoarea instituirii obligaţiei consumatorilor să suporte o
parte din cost în momentul utilizării serviciilor sunt:
- conştientizarea oamenilor de costul serviciilor şi sporirea responsabilităţii
pacienţilor;
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- reducerea cererii nenecesare;
- atragerea de surse suplimentare în sistem.
O serie de studii referitoare la folosirea tarifelor pe consum au arătat că efectivitatea acestei metode este mult mai redusă comparativ cu anticipările iniţiale crea
te de modelul teoretic. Un experiment realizat în SUA a evidenţiat faptul că un tarif
major asupra consumului de îngrijiri medicale îi determină pe oameni să renunţe
în aceeaşi măsură atât la serviciile necesare, cât şi la cele nenecesare. Argumentul
că pacienţii ar trebui să renunţe la serviciile nenecesare atunci când trebuie să plă
tească o taxă în momentul consumului pare corect din punct de vedere intuitiv, dar
rezultatele empirice arată că pacienţii nu se comportă în acest mod. Acest compor
tament vine în sprijinul ideii că piaţa serviciilor de sănătate nu poate fi analizată în
acelaşi mod ca piaţa pentru celelalte bunuri de consum.
Deoarece oamenii nu au suficiente informaţii pentru a lua decizii raţionale în
legătură cu consumul medical, este posibil ca oamenii să renunţe mai uşor la ser
viciile preventive sau la îngrijirile primare atunci când trebuie să plătească un tarif
pentru acestea.
Pe de altă parte, tarifele asupra consumului s-ar putea să reducă în principal
consumul acelor indivizi, care sunt sensibil afectaţi dacă ar trebui să plătească un
preţ pentru serviciile de sănătate. S-a observat că impunerea unui tarif pe consum
are un impact deosebit în special asupra celor cu venituri mici.
Criticii utilizării tarifelor pe consum susţin că, chiar dacă această modalitate
reduce cererea nenecesară, cei care suportă în ultimă instanţă costul unei astfel de
măsuri sunt cei cu adevărat bolnavi şi care au nevoie într-adevăr de îngrijiri medi
cale. Tariful pe consumul de servicii medicale devine astfel o taxă pe boală.
Selecţia adversă. Stabilirea unei prime de asigurare bazate pe riscul mediu
face ca indivizii cu risc mic să plătească o primă mai mare decât prima actuarială,
care ar corespunde grupului lor de risc. Acest lucru poate destabiliza piaţa asigură
rilor private voluntare, deoarece îi poate determina pe indivizii cu risc mic să nu se
asigure. Ca urmare, asigurătorii vor trebui să crească primele pentru cei, care decid
să se asigure. S-ar putea însă ca, la noul preţ, să crească numărul celor, care decid
să renunţe la asigurare.
Spre deosebire de vânzătorii de bunuri obişnuite, asigurătorii privaţi de sănă
tate au motive serioase să se preocupe de cei, care cumpără produsele lor. Aproape
72% din cheltuiala anuală cu sănătatea este atribuită unui segment, care reprezintă
doar 10% din totalul populaţiei (cei cu riscurile cele mai mari). Companiile private
de asigurări, pentru a supravieţui pe o piaţă liberă şi pentru а-i proteja pe cei, care
doresc să cumpere asigurarea împotriva unor costuri excesive, trebuie să încerce
să acopere persoane cu o probabilitate redusă de a necesita îngrijiri medicale (se
lecţia riscurilor favorabile) şi să le evite pe cele, care au o probabilitate mare de a
necesita îngrijiri. Ele vor încerca să găsească proporţia adecvată între cele două
componente.
Companiile private de asigurări încearcă să rezolve problema selecţiei adverse
prin obţinerea de informaţii despre riscul medical al fiecărui individ şi neacoperirea
unora dintre riscuri. Companiile de asigurări pot să obţină informaţii despre trecu
tul medical al unei persoane, astfel încât să stabilească o primă corespunzătoare sau
să excludă anumite riscuri, procedând la o selecţie a riscurilor. Selecţia riscurilor se
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poate face pe baza obligativităţii examenelor clinice, instituirii listelor de aşteptare,
excluderii de la asigurare a anumitor boli, evitării unui angajament ferm pentru
reînnoirea poliţei de asigurare şi prin refuzul de a asigura anumite persoane.
Un sistem de sănătate bazat în întregime pe asigurări private nu există în nici
o ţară. tocmai din cauza neajunsurilor semnalate mai sus. Chiar şi în SUA, adică
acolo unde asigurările de sănătate private sunt cele mai dezvoltate, 37 milioane de
persoane sub 65 de ani nu au nici un fel de acoperire cu servicii medicale (aici nu
sunt incluşi bătrânii şi săracii, care beneficiază de acoperire prin două programe
publice, Medicare şi Medicaid). Pentru categoriile, care nu doresc să se asigure
într-un sistem privat sau nu-şi permit ori sunt respinse de către companiile private,
de cele mai multe ori intervine statul pentru a garanta accesul la îngrijiri medicale.
Acest lucru se întâmplă mai ales în ţările unde statul bunăstării este o noţiune larg
răspândită şi acceptată, precum ţările din Europa de Vest.
9.2.3. ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

Această modalitate de colectare a fondurilor pentru finanţarea sănătăţii presu
pune obligativitatea achitării unei contribuţii de asigurări pentru sănătate de către
angajat şi de către patron. Un astfel de sistem de finanţare a sănătăţii există în Ger
mania, Austria, Belgia, Franţa, Luxemburg, Olanda.
Toate sistemele de asigurări din Europa, ca urmare a evoluţiei istorice asemă
nătoare. au câteva elemente-cheie comune:
- asigurarea include prestaţii similare pentru toţi contribuabilii;
- fondurile sunt administrate şi controlate public;
- asigurările sociale nu presupun excluderea asigurărilor private, în aproape
toate ţările respective existând asigurări private complementare;
- primele de asigurare sunt în funcţie de venit, şi nu în funcţie de riscurile
individuale;
- contribuţiile sunt plătite de patron şi de salariat.
Principiile, care stau la baza unui sistem de asigurări publice de sănătate
sunt:
Autonomia. Fondurile de asigurări de boală şi organizaţiile lor sunt indepen
dente. Fondurile (casele) de asigurări au dreptul să strângă contribuţiile şi să facă
contracte cu prestatorii de îngrijiri de sănătate. Aceste drepturi sunt specificate în
statutul caselor de asigurări. Autonomia derivă din principiul subsidiarităţii (potri
vit acestui principiu, statul nu trebuie să-şi asume nici o funcţie, pe care individul,
familia sau organizaţiile private pot să o rezolve mai bine sau cel puţin la fel de bine
prin propriile lor eforturi, asumându-şi propria lor responsabilitate).
Solidaritatea. Acest principiu presupune stabilirea contribuţiilor individuale
nu în funcţie de riscurile individuale asociate vârstei, sexului sau morbidităţii, ci în
funcţie de venitul individului (echitate verticală). Pe de altă parte, serviciile medi
cale sunt acordate indivizilor potrivit nevoilor şi independent de valoarea contribu
ţiei plătite (echitatea orizontală).
Obligativitatea. Acest principiu presupune că este obligatoriu pentru anumiţi
membri ai societăţii să contribuie la un fond (casă) de asigurări. El nu contravine
posibilităţii de a alege între diferite fonduri.
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Stabilirea contribuţiei de asigurare pentru sănătate.
Contribuţiile sunt plătite cel mai adesea parţial de salariat şi parţial de patron,
în cele mai multe ţări, contribuţiile sunt stabilite în funcţie de nivelul salariului.
Avantajul contribuţiei bazate pe salariu este că ia în considerare capacitatea
de plată a fiecărui individ şi astfel oricine îşi poate permite asigurarea de sănătate
într-un sistem social.
Dezavantajul contribuţiei bazate pe salariu îl reprezintă faptul că pot exista di
ferenţe foarte mari între cuantumul contribuţiei diferitor salariaţi. Pentru a înlătura
acest dezavantaj, ar putea să existe un plafon, care să limiteze cuantumul contribu
ţiei. Acest lucru ar face ca numai salariile şi veniturile până la un anumit plafon să
fie luate în considerare în stabilirea contribuţiei, iar după acest plafon să nu se mai
plătească nici o contribuţie. Unele ţări utilizează un astfel de plafon (Germania), în
timp ce altele nu (de exemplu. Franţa).
Avantajul stabilirii unui plafon este că ajută la menţinerea unui anumit echi
libru între nivelul contribuţiei şi prestaţiile primite. în lipsa unui astfel de plafon,
persoanele cu venituri mari ar trebui să plătească contribuţii, care ar fi mult mai
mari decât valoarea anticipată a prestaţiilor. Acest lucru ar putea crea probleme
de echitate şi acceptabilitate pentru un sistem de asigurări. Plăţile făcute direct de
către pacienţi pentru plata serviciilor sunt cea mai regresivă metodă de atragere de
fonduri în sectorul sanitar.
Pay-as-you-go versus capitalizare.
Capitalizarea se foloseşte, de obicei, atunci când beneficiile se anticipează a
se obţine pe termen lung. Contribuţiile individuale sunt acumulate într-o rezervă
şi sunt plătite peste un număr de ani împreună cu o dobândă garantată acumulată.
Asigurarea de viaţă reprezintă un exemplu tipic.
Asigurarea de sănătate furnizează, de asemenea, beneficii pe termen lung, dat
fiindcă aproape 70% din cheltuielile pentru sănătate ale unei persoane se consumă
în ultimii ani de viaţă. Cu toate acestea, asigurările publice de sănătate sunt or
ganizate cel mai adesea pe principiul pay-as-you-go. Conform acestui principiu,
toate cheltuielile sunt plătite din veniturile curente obţinute din contribuţii. Dacă
cheltuielile depăşesc veniturile, atunci deficitul ar putea fi acoperit prin transferuri
de la bugetul de stat. sporirea contribuţiilor, suportarea unei părţi din cost de către
pacienţi etc. Dacă modalitatea de acoperire a deficitului unui fond de asigurări o
reprezintă transferurile din bugetul public, atunci autonomia unui astfel de fond
poate fi afectată.
Incidenţa contribuţiei plătite de patron.
Una din dificultăţile legate de un sistem de asigurări o constituie incidenţa
contribuţiei plătite de patron. Este aceasta un cost pentru patron sau se răsfrânge
asupra consumatorilor prin preţuri mai mari sau asupra salariaţilor sub forma sa
lariilor mai mici şi a reducerii ocupării? Părerea unanimă a economiştilor, care au
examinat această problemă este că în cele din urmă este un cost al muncii indiferent
de cine îl plăteşte.
Patronii consideră contribuţia pentru asigurarea de sănătate ca pe un cost salarial. Pe o piaţă a muncii concurenţială. patronii sunt preocupaţi de costul global al
folosirii factorului de producţie muncă şi privesc costul asigurării medicale ca pe
un cost salarial. O creştere a nivelului contribuţiei îi poate determina pe angajatori
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să substituie factorul de producţie muncă cu factorul capital, afectând ocuparea.
Dacă substituirea factorilor în producţie nu este uşor de realizat, atunci angajatorii
vor încerca să reducă salariile. Dacă, din cauza legislaţiei sau a puterii sindicale,
nu reuşesc acest lucru, firmele vor da faliment sau, pe o piaţă neconcurenţială, vor
transfera povara asupra consumatorilor, prin preţuri mai mari.
Asigurările obligatorii pot fi o modalitate eficientă de corectare a eşecului pie
ţelor de asigurări private. Ele trebuie însă analizate prin prisma considerentelor de
echitate şi de ocupare.
9.2.4. PLATA DIRECTĂ DE CĂTRE CONSUMATOR

într-un astfel de sistem consumatorii ar trebui să plătească pentru servicii în
mod direct ori de câte ori utilizează serviciile. Din motive de echitate, în nici o ţară
serviciile de sănătate nu sunt organizate doar prin acest sistem, pentru că el depinde
foarte mult de capacitatea de plată a indivizilor.
Cu toate acestea, în multe ţări. inclusiv în Republica Moldova, există cabinete
private, policlinici sau spitale private unde pacienţii au acces direct în schimbul
achitării integrale a preţului serviciilor. Preţurile, în acest caz. sunt determinate de
piaţă. Problema, care se pune este aceea dacă toate serviciile de sănătate ar putea
fi alocate prin mecanismul pieţei, la fel ca orice alte bunuri sau servicii. Există un
număr de constrângeri fundamentale, care fac imposibilă alocarea tuturor resurse
lor de sănătate prin intermediul mecanismului de piaţă liberă şi care fac din piaţa
serviciilor de sănătate un exemplu tipic de eşec al pieţelor.
Constrângerile care cauzează eşecul unei pieţe libere a serviciilor medi
cale.
Nu toţi oamenii ar putea să-şi permită să aibă acces la servicii medicale.
Aceasta este o problemă legată de distribuţia venitului. Deoarece venitul este dis
tribuit inegal, unii indivizi pot să-şi permită un tratament mai bun decât alţii, iar cei
mai săraci să nu-şi permită deloc. Conceptul de echitate, care este adesea invocat
în sectorul sanitar, recomandă accesul la îngrijirile medicale în funcţie de nevoi, şi
nu de capacitatea de plată.
Incertitudinea în legătură cu anticiparea nevoilor medicale. Este foarte difi
cilă planificarea bugetului pentru consum medical. Cu excepţia cazurilor cronice,
este foarte dificil pentru un individ să estimeze riscul de a se îmbolnăvi.
Externalităţi. Unele servicii de sănătate generează o serie de beneficii nu nu
mai pentru pacienţi, dar şi pentru cei din jurul lor. Dacă cineva se vindecă de o
boală infecţioasă, beneficiază nu doar persoana respectivă, ci şi cei din jur. care ar
fi putut fi contaminaţi. Externalităţile pozitive în sectorul sanitar pot fi foarte mari.
Dacă bolnavii trebuie să plătească costul tratamentului, ei ar putea decide, mai ales
dacă sunt săraci, să nu se mai trateze. Ei ar putea să nu ia în considerare efectele
negative, pe care boala lor le-ar putea produce şi asupra altor indivizi. Piaţa liberă,
care urmăreşte îndeosebi beneficiile şi costurile private, va produce prea puţine
servicii medicale în prezenţa externalităţilor.
Lipsa de informaţii complete (ignoranţa pacienţilor). O piaţă concurenţială
poate funcţiona numai dacă clienţii au suficiente informaţii pentru a alege. în cazul
îngrijirilor de sănătate este foarte dificil pentru consumatori să fie corect informaţi,
din cauza costului foarte mare al informaţiei. Există o asimetrie informaţională
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foarte mare: cei mai informaţi sunt medicii, care pot astfel induce comportamen
tul consumatorilor (cererea indusă de ofertă („supply induced dem and”) este un
concept des întâlnit pe piaţa serviciilor medicale, în industria medicamentelor şi
industria tehnologiei medicale de vârf şi este cauzat în special de lipsa de informaţii
complete a cumpărătorilor).
Consumatorii de servicii medicale se bazează cel mai adesea pe informaţiile
date de medic. în cazul existenţei unei pieţe libere a serviciilor medicale, probleme
le, care pot apărea ca urmare a acestei lipse de informaţii sunt:
1. Medicii ar putea recomanda un tratament mai scump decât ar fi necesar sau
companiile farmaceutice ar putea convinge pacienţii de superioritatea produselor
de marcă în detrimentul unor produse generice similare, dar mai ieftine;
2. Pacienţii ar putea să nu consulte medicul decât într-un stadiu foarte avansat
al bolii, când ar putea fi prea târziu să mai fie vindecaţi sau prea scump pentru a-şi
mai putea permite.
Situaţia de oligopol. Dacă medicii şi spitalele acţionează pe o piaţă liberă,
urmărind să maximizeze profitul, este puţin probabil ca preţul serviciilor să scadă
ca urmare a concurenţei. Mai degrabă ne putem aştepta la o cooperare tacită între
medici şi spitale pentru fixarea unor preţuri standard şi pentru protejarea veniturilor
lor (situaţie de concurenţă imperfectă). Chiar dacă medicii ar concura liber, este
puţin probabil ca pacienţii să fie informaţi astfel încât să aleagă serviciul cu cel mai
bun preţ şi cea mai bună calitate.
Constrângerile, care fac ca un mecanism de piaţă liberă în alocarea resurselor
sanitare să eşueze, nu reprezintă un argument convingător că intervenţia statului şi
oferirea gratuită a serviciilor ar fi cea mai bună alternativă. De cele mai multe ori,
soluţiile la eşecul pieţei libere se concretizează prin intervenţia guvernului, care
subvenţionează consumul de servicii medicale, reglementează comportamentul
producătorilor de servicii medicale (medici, spitale) sau impune taxe pe consum
de tipul coplăţii.
Copiata serv iciilor medicale.
Coplăţile sunt plăţi suplimentare făcute de pacienţi, de obicei în momentul
consumului, pentru serviciile, pe care le primesc în cadrul asigurării sau sistemelor
de sănătate finanţate prin taxe. în ultimii ani au fost introduse sau extinse astfel de
plăţi într-un număr de ţări, fiecare în vederea creşterii veniturilor sau ca un meca
nism de alocare a resurselor pentru a descuraja folosirea nenecesară a resurselor
medicale limitate.
O varietate de argumente au fost luate în considerare în literatura internaţio
nală pentru a justifica şi susţine folosirea copiaţilor în serviciile de sănătate. Aceste
argumente accentuează în general creşterea potenţială a veniturilor din coplăţi sau
a beneficiilor lor, ca un mecanism de alocare eficientă a resurselor.
Coplăţile sunt adesea susţinute pentru că ele încurajează o alocare mai raţio
nală a resurselor limitate. Ele pot ajuta la prevenirea folosirii serviciilor de sănătate
nenecesare sau fară importanţă. De exemplu, un preţ mic stabilit pentru un serviciu
medical într-un spital, dar care ar putea fi furnizat şi în ambulatoriu, ar putea ajuta
la descurajarea pacienţilor care ar putea fi trataţi în asistenţă medicală primară la
costuri mai scăzute. Taxe diferite pentru diferite tipuri de servicii pot, de asemenea,
să arate consumatorilor importanţa unor anumite feluri de îngrijiri (de exemplu,
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acelaşi dispensar poate taxa puţin sau deloc asistenţa prenatală şi poate avea o taxă
mai mare pentru consultaţiile obişnuite). Toate aceste argumente presupun că suve
ranitatea consumatorului este predominantă pe piaţa îngrijirilor de sănătate.
Coplăţile pot, de asemenea, să încurajeze eficienţa în domeniul furnizării.
Medicii pot fi mai precauţi la prescrierea în plus sau folosirea neraţională a
serviciilor, dacă ştiu că pacienţii trebuie să plătească direct. Ei vor deveni, în mod
esenţial, mai responsabili faţă de interesele şi necesităţile pacienţilor lor, mai ales
atunci când pacienţii pot schimba medicul curant şi când venitul acestuia depinde
de pacienţi.
Unii autori susţin, de asemenea, că utilizarea coplăţilor poate ajuta la îmbună
tăţirea echităţii. Aceasta, din cauză că asistenţa gratuită acordă avantaje mai mari
celor cu venituri ridicate, din moment ce ei au o mai mare posibilitate să-şi permită
costuri de călătorie şi de timp şi deci să facă uz mai mare de servicii. Impunerea
coplăţilor face posibilă, pentru autorităţile finanţatoare, generarea de venituri pen
tru extinderea serviciilor adecvate la cei cu venituri scăzute. Aplicarea coplăţilor
adecvate elimină, de asemenea, multe din subvenţiile injuste inerente în asistenţa
gratuită.
Coplăţile pot. de asemenea, să ajute la descentralizarea şi susţinerea servicii
lor de sănătate publică în două moduri: prin raţionalizarea sistemelor de trimitere,
prin semnalele preţurilor, astfel încât pacienţii să fie orientaţi către serviciile mai
ieftine din raioanele lor, şi prin introducerea taxelor, care se reţin la unitatea sani
tară, schimbând astfel parţial controlul problemelor bugetare de la nivelul central
la comunităţile judeţene şi locale. Mobilizarea resurselor locale poate contribui, de
asemenea, la susţinerea celor mai adecvate servicii medicale, o problemă-cheie în
ţările, în care resursele sunt reduse.
Coplăţile pentru serviciile publice ar putea ajuta să stimuleze dezvoltarea sec
torului medical privat. Când taxele sunt uzuale în sectorul public, familiile sunt
interesate mai mult de modalităţi alternative de plată pentru servicii de sănătate
(de exemplu, asigurări de sănătate private). Astfel, se poate susţine că o creştere
a coplăţilor într-un sistem finanţat prin taxe sau de asigurări sociale conduce la
dezvoltarea unei pieţe a asigurărilor private şi a unui sector privat puternic inde
pendent de sectorul public. In sfârşit, se afirmă că în unele ţări (de exemplu, foste
ţări socialiste), pacienţii plătesc deja „pe sub masă" personalului medical şi ad
ministrativ. Aceste plăţi au nu mai puţine legături cu necesitatea, felul şi calitatea
îngrijirilor. Introducerea coplăţilor într-un sistem de asigurări sociale ar ajuta deci
la oficializarea plăţilor „pe sub masă”, care creează distorsiuni profunde în acorda
rea îngrijirilor. Aceste argumente pledează pentru taxarea pacienţilor la locul unde
primesc îngrijiri.
Totuşi, există unele contraargumente importante, care trebuie luate în conside
rare dacă urmează să fie dezvoltată o strategie de copiată coerentă.
Astfel, coplăţile acoperă doar o mică parte a costurilor. Adesea este subliniat
că, în ciuda creşterii coplăţilor din ultimii ani, în multe ţări cu sisteme de sănătate
publice, acestea acoperă numai o mică parte a costurilor de funcţionare. Aceasta
reprezintă nu mai mult de 5% din totalul cheltuielilor. De aceea, o ţară, care ur
măreşte să crească rolul coplăţilor nu ar trebui să le vadă ca pe un panaceu pentru
problema subfinanţării serviciilor de sănătate.
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Coplăţile nu duc automat la creşterea veniturilor, mai ales datorită faptului că
acestea sunt văzute adesea de către guvernele, care le promovează sau susţin ca un
instrument, care va facilita un nivel mai scăzut al cheltuielilor publice pentru servi
ciile de îngrijiri medicale. Aceasta înseamnă că totalul veniturilor pentru sistemul
de sănătate ar putea să scadă, în pofida creşterii coplăţilor.
Ar trebui, de asemenea, amintit că schemele coplăţilor au propriile costuri ad
ministrative. Un sistem de coplăţi cu un domeniu larg al scutirilor şi/sau subvenţi
ilor implică costuri administrative mari, care trebuie deduse din veniturile antecalculate.
Un argument puternic împotriva coplăţilor este că acestea „lovesc” în cei, care
sunt cel mai puţin protejaţi - cei cu venituri scăzute şi bolnavii - de unde apar unele
probleme serioase legate de echitate. Faptul că, în toate societăţile, cei cu venituri
scăzute tind să fie şi cei mai puţin sănătoşi face ca această problemă să fie cea mai
gravă.
De aceea, teoria economică şi practica sugerează că aceste coplăţi vor avea un
efect în detrimentul nivelurilor de consum de îngrijiri de sănătate al persoanelor
mai puţin înstărite, şi care de regulă, au şi cele mai mari nevoi de sănătate. Totuşi,
este important să se observe că asistenţa medicală este un bun eterogen, semnifi
când că aceste argumente se pot aplica la unele forme de îngrijiri medicale, dar nu
la toate.
O problemă ulterioară este aceea că aceste coplăţi pot duce la utilizarea cu
întârziere a serviciilor. De exemplu, dacă există taxe pentru consultaţii în asistenţa
primară, unii indivizi pot decide să nu meargă la doctor. Starea lor de sănătate se
poate deteriora şi, când eventual se vor prezenta singuri la medic, ei vor avea nevo
ie de tratamente mai costisitoare. Acest argument sugerează că cel puţin medicina
primară ar trebui să nu fie obiectul coplăţilor.
Testul final al modelului coplăţii este efectul asupra stării de sănătate a paci
enţilor. Unii autori au sugerat că, dacă coplăţile conduc la o reducere în utiliza
rea serviciilor de sănătate, atunci ele vor produce un declin al stării de sănătate.
Surprinzător, există însă foarte puţine dovezi solide în această problemă. Studiul
RAND menţionat anterior a stabilit că utilizarea redusă a serviciilor a avut un efect
mic sau nici un efect advers asupra sănătăţii pentru persoane obişnuite. Studiul a
stabilit, de asemenea, că sănătatea bolnavilor cu venituri scăzute - aproximativ 6%
din populaţie - a fost afectată negativ. Astfel, taxele par să nu afecteze sănătatea
majorităţii populaţiei, dar ele sunt dăunătoare celor mai dezavantajaţi.
Argumentele de mai sus sugerează necesitatea unei analize mai amănunţite
a serviciilor de sănătate şi a diferitor tipuri de coplăţi corespunzătoare existente.
Schemele coplăţilor sunt variate, conform naturii aranjamentelor financiare, dar în
general au cinci forme.
Prima este o sumă fixă, indiferent de costul serviciului furnizat. Spre exemplu,
un produs farmaceutic va fi taxat cu aceeaşi sumă de 5 lei, indiferent dacă costul
său este 10 sau 100 lei.
Al doilea tip este o plată procentuală în funcţie de preţul sau costul serviciului
furnizat. Această măsură se aplică în mod curent în Republica Moldova pentru
medicamentele prescrise, pentru care pacienţii plătesc între 25-75% din preţul me
dicamentului. Acesta ar putea fi aplicat, de asemenea, altor forme de îngrijiri (de
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exemplu, un procent din taxa zilnică pentru spitalizare într-un spital, care are con
tract cu fondul de asigurări).
A treia opţiune este pentru plata din partea pacienţilor a unei sume deductibile
(de exemplu, persoanele plătesc 100% din costul tratamentului într-o anumită peri
oadă, după care asigurătorul va plăti celelalte costuri).
Asemănătoare cu aceasta este plata pentru serviciile ce depăşesc o anumi
tă limită, unde pacientul plăteşte surplusul costului peste un maximum prevăzut
de agenţia finanţatoare. Acest model este folosit în sistemele preţului de referinţă
pentru medicamente, cum este în Germania şi Olanda, unde este stabilit un preţ
standard pentru un grup de medicamente şi pacienţii plătesc diferenţa dintre preţul
de referinţă şi preţul cu amănuntul al medicamentului respectiv, dacă preţul lui este
ridicat.
în final, a cincca opţiune este exceptarea unor tratamente particulare de la aco
perirea acordată de fondul de asigurare. Tipurile de îngrijiri de sănătate exceptate
în sistemele de sănătate moderne includ de regulă servicii, precum rezervele cu un
pat, ochelari şi proteze dentare. în mod asemănător, sunt excluse adeseori medica
mentele cu valoare terapeutică limitată. în toate aceste cazuri, pacientul plăteşte
costul întreg al serviciului în momentul consumului.
Ar trebui observat că sunt posibile combinaţii ale acestor forme de copiată.
Astfel, de exemplu, un pacient ar putea plăti 50% din preţ pentru primele cinci con
sultaţii de asistenţă primară într-un anumit an, iar după aceea nu mai plăteşte nimic.
O astfel de măsură ar fi destinată să protejeze bolnavii cronici, care utilizează mai
mult îngrijirile de sănătate.
O întrebare, care apare imediat când se concepe o strategie de copiaţi este: ce
tipuri de îngrijiri de sănătate se taxează? Chiar şi acei. care sunt împotriva utilizării
coplăţilor ar putea fi de acord că sunt unele servicii, care sunt bune candidate pentru
coplăţi. De exemplu, nu există nici un motiv, pentru care saloanele particulare din
spitalele publice nu ar trebui să fie taxate suplimentar. Acelaşi lucru poate fi spus
cu privire la costul pentru meniuri la alegere şi al altor servicii hoteliere pentru cei
internaţi sau pentru serviciile acordate în afara programului de lucru pentru cei,
care sunt dispuşi să plătească şi doresc să evite cozile. Totuşi, acestea sunt subiecte
minore atunci când este vorba de un sistem de sănătate global.
Cele mai multe ţări folosesc coplăţile mai ales pentru medicamentele prescrise.
Se consideră că medicaţia prescrisă în ambulatoriu permite pacienţilor, cu excep
ţia anumitor categorii defavorizate şi subvenţionate, să facă faţă costurilor fară să
ameninţe efectuarea tratamentului prescris şi deci starea de sănătate. Mai mult,
cheltuielile cu medicamentele sunt o problemă mare a bugetelor de sănătate şi, de
aici, nevoia de acoperire a costurilor. Totuşi, se susţine că sistemul de copiată ar
trebui astfel dezvoltat, încât să permită un tratament preferenţial bolnavilor cronici,
în special celor, care au nevoie de medicamente esenţiale.
De asemenea, există o explicaţie raţională pentru introducerea unei coplăţi în
cazul unor evenimente precum naşterile, acestea fiind un eveniment, care poate fi
prevăzut. Aceasta înseamnă că potenţialii consumatori pot face economii în vede
rea plăţii la momentul naşterii (dacă acest fapt nu intră în contradicţie cu politicile
naţionale în domeniu, pronataliste). în mod similar, serviciile care pot fi amânate
până când banii sunt disponibili sunt candidate bune pentru copiată. Acesta este
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cazul celor mai multe servicii stomatologice. In final, în interesul eficienţei, paci
enţii care ocolesc sistemul de trimitere, mergând direct la spitale, sau acei, care nu
constituie urgenţe autentice se consideră că ar trebui să suporte o copiată. Aceasta
necesită ca îngrijirile primare, care oferă asistenţă gratuită sau aproape gratuită, să
fie uşor accesibile.
Oportunitatea coplăţii pentru alte tipuri de îngrijiri de sănătate este mai puţin
indicată; totuşi, se poate observa că serviciile, cum ar fi furnizarea de ochelari, pro
teze şi fizioterapie, sunt invariabil subiectul coplăţii în ţările europene. Serviciile
preventive, procedurile de diagnostic şi spitalizarea, pe de altă parte, sunt taxate
mult mai rar.
Dificultatea fundamentală a oricărui sistem de taxe este cum să scutească pe
cei cu venituri scăzute şi alte grupuri dezavantajate. A susţine că acei, care pot să-şi
permită ar trebui să plătească costul întreg al serviciilor curative, pe care le folosesc
şi că persoanele cu venituri scăzute ar trebui protejate printr-un sistem diferit de
coplăţi este facil teoretic, dar foarte dificil în practică. Există dificultăţi în stabilirea
persoanelor, cas e au dreptul la tratament mai favorabil, mai ales în cazul ţărilor, în
care economia paralelă, evazionistă fiscal, este importantă, aşa cum este şi cazul
Republicii Moldova. Mai mult, consimţirea plăţii nu este neapărat o dovadă a po
sibilităţii de a plăti. Persoanele pot să câştige bani în timp de criză, dar la un cost
considerabil pentru ei şi familiile lor. Ei pot renunţa în acest scop la alte bunuri,
precum hrana, care este la fel de importantă pentru menţinerea unei bune sănătăţi.
Scutirile de copiată pentru grupurile cu venituri scăzute pot duce, de asemenea, la
stigmatizarea sau pierderea respectului de sine, care poate împiedica oamenii să
solicite tratamente diferenţiate.
Cu toate acestea, dacă un guvern consideră oportune coplăţile în îngrijirile de
sănătate, atunci aceste probleme trebuie depăşite. Cu privire Ia cei cu venituri scă
zute, sunt descrise patru strategii esenţiale, pe care un guvern le poate urmări:
1. să diferenţieze coplăţile în funcţie de venitul beneficiarului şi, sub o anumi
tă limită, să se renunţe la taxă;
2. să li se dea posibilitatea celor cu venituri scăzute să acopere copiata de la o
instituţie specializată, ca Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale;
3. să acorde tuturor asiguraţilor un voucher, care poate fi folosit în loc de bani
pentru obţinerea unui număr minim de servicii de sănătate;
4. să se asigure, prin impozitele generale redistributive sau prin politicile de
ajutoare băneşti, ca toate familiile să aibă resurse suficiente pentru a obţine
un nivel de bază al serviciilor, pe care le doresc.
Totuşi, nu numai cei cu venituri scăzute trebuie protejaţi. Există o argumentaţie
solidă pentru renunţarea la coplăţi pentru bolile cronice şi cererile pentru îngrijiri
de sănătate foarte scumpe (de exemplu, anumite transplanturi de organe). în mod
asemănător, un guvern poate dori să acorde stimulente pentru anumite grupuri (de
exemplu, copii şi gravide) în vederea consumării de îngrijiri de sănătate specifice.
Ca un comentariu final la acest compartiment, am putea spune că, dacă folo
sirea coplăţilor pentru îngrijirile de sănătate este soluţia, care este exact problema?
Susţinătorii folosirii coplăţilor le recomandă mai ales în două situaţii. Prima este
atunci când cheltuielile pentru sănătate în totalitate sunt scăzute - coplăţile sunt re
comandate ca o cale de a mobiliza mai mulţi bani pentru îngrijirile de sănătate faţă
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de cât pot furniza sursele existente. A doua situaţie se întâlneşte, în mod paradoxal,
atunci când cheltuielile pentru sănătate sunt ridicate sau cresc rapid, iar coplăţile
sunt recomandate ca o cale de îmbunătăţire a eficienţei, prin moderarea cererii şi a
costurilor. Indiferent de problema, la care încearcă să răspundă, este important ca
aceasta să fie clar identificată şi coplăţile să fie conforme cu problema, la care se
doreşte rezolvarea.
In ce priveşte situaţia din Republica Moldova, până la momentul intrării în
vigoare a sistemului de asigurări de sănătate, se poate spune că, deşi subiectul co
plăţilor a provocat numeroase dispute, o politică coerentă în acest sens nu a fost,
necătând la faptul că 20 - 30% din costurile asistenţei medicale erau acoperite prin
plăţi private directe de către pacienţi, fie pe cale oficială sau mai puţin oficială (un
procent mare, chiar comparat cu tendinţele europene). După implementarea Siste
mului de Asigurări Medicale Obligatorii rolul coplăţilor la prima etapă a fost mai
clar definit şi reglementat prin mai multe acte legislative şi normative inclusiv: Le
gea Asigurărilor Obligatorii de Asistenţă Medicală şi Contractul-tip etc. (vezi Acte
legislative şi normative de bază ale Sistemului asigurărilor obligatorii de asistenţă
medicală, capitolul 27, partea II).
9.2.5. ALTE MODALITĂŢI DE COLECTARE A FONDURILOR
PENTRU FINANŢAREA SERV ICIILOR DE SĂNĂTATE

Primele trei opţiuni menţionate mai sus - venituri de la bugetul de stat, asigu
rări private, asigurări sociale - sunt cel mai des întâlnite ca modalitate de finanţare a
serviciilor de sănătate. în ultimii ani. multe din ţările, care folosesc una din cele trei
opţiuni au încercat forme inovative de finanţare în speranţa de a opri escaladarea
costurilor la serviciile de sănătate, a lărgi accesul la îngrijirile medicale a populaţiei
neasigurate, a spori concurenţa dintre casele de asigurări şi dintre prestatorii de
servicii, pentru а-i recompensa pe cei cu performanţe mai bune în termeni de preţ,
calitate şi satisfacţie pentru pacienţi. Astfel de mecanisme inovative sunt: organi
zarea tip „health maintenance organization” (HMO) (managed care), concurenţa
dirijată (managed competition) şi depozitele de economii cu destinaţie specială
pentru sănătate.
Managed care. Managed care este un concept nou, care integrează finanţarea
cu furnizarea de servicii de sănătate şi care presupune furnizarea serviciilor într-un
sistem integrat, cuprinzător, responsabil şi competitiv. M anaged care se defineşte
ca fiind o varietate de metode de finanţare şi organizare a furnizării de îngrijiri
de sănătate cuprinzătoare, în care se încearcă realizarea controlului costurilor prin
controlul furnizării de servicii.
Principiile, care stau la baza organizării şi funcţionării managed care sunt ur
mătoarele:
- selectarea furnizorilor de servicii şi stabilirea unor contracte cu aceştia;
- negocierea plăţilor;
- managementul utilizării (acceptarea de către furnizori a unor modalităţi ex
plicite de utilizare a resurselor pentru a rezulta costuri cât mai scăzute);
- managementul calităţii.
Reprezentantul tipic al organizaţiilor, care furnizează îngrijiri de sănătate în
sistemul managed care este HMO.
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HMO este о organizaţie, care în schimbi1! unei prime, furnizează poliţe de
asigurare, prin care se angajează să acopere pentru asiguraţi o gamă foarte largă de
servicii: de ambulatoriu, spital, laborator, alte tipuri de investigaţii, medicamente
cu reţetă etc. Uneori există anumite coplăţi pentru asiguraţi, în momentul primirii
de servicii de sănătate.
HMO contractează cu patronii sau cu asiguraţii individuali, care plătesc o
sumă fixă „per capita'’, indiferent de riscul de boală al fiecărui angajat şi de nivelul
îngrijirilor, pe car< le vor primi, şi se angajează în schimb să asigure pacienţilor
îngrijiri cuprinzătoare.
Pe de altă parte, HMO contractează servicii cu furnizorii, de obicei prin sis
temul „per capita”, dar şi prin plată „per serviciu” la un tarif mai redus. Indiferent
cum sunt plătiţi furnizorii, HMO ţine fişele tuturor pacienţilor şi poate observa cos
turile „per pacient”. Dacă un furnizor apare ca fiind prea costisitor în urma risipei,
nu se mai reînnoieşte contractul cu el.
De obicei, accesul la spital se face având acceptul medicului de îngrijiri pri
mare. iar pacientul se poate adresa doar spitalelor cu care HMO are contracte (cu
excepţia cazurilor de urgenţă). Contractele cu spitalele sunt fie „per caz tratat”, fie
„per capita”, situaţie în care spitalul împarte riscul financiar cu HMO. Uneori spi
talele pot aparţine chiar de HMO.
Cu toate că sunt din ce în ce mai răspândite, îngrijirile de sănătate sub formula
managed care sunt foarte controversate. Criticile cele mai frecvente vin din partea
medicilor, care sunt preocupaţi de faptul că plata prin capitaţie ar stimula în fapt o
„subfumizare” de servicii de sănătate (efect contrar celui de „suprafumizare” spe
cific plăţii per serviciu). Studiile făcute până acum nu au evidenţiat însă diferenţe
semnificative între calitatea îngrijirilor furnizate în sistemul tradiţional şi cel al
managed care.
Concurenţa dirijată („managed competition”)
Concurenţa dirijată este un mecanism de finanţare a sănătăţii, care a apărut
iniţial în SUA şi s-a adoptat ulterior în Olanda şi Rusia. A apărut în SUA ca o în
cercare de rezolvare a problemelor fundamentale din sistemul american - în SUA,
acoperirea cu îngrijiri medicale este strâns legată de locul de muncă şi nu este
universală; 37 milioane de americani sub 65 de ani nu au nici un fel de asigurare
medicală. Aceasta afectează mobilitatea muncii, ca urmare a riscului de a pierde
asigurarea medicală atunci când se schimbă locul de muncă. Costurile cu sănătatea
au crescut foarte rapid în ultimii 20 de ani, ajungând la 14% din P!B în 1995, ca
urmare a faptului că mecanismul de plată a prestatorilor conţine stimulente, care îi
determină să ofere prea multe sen icii. Casele private de asigurări urmăresc creş
terea profiturilor mai mult prin excluderea indivizilo’ cu risc sporit de îmcolnăvire
decât printr-o mai mare eficienţă.
Acest mecanism reprezintă o formă de organizare a pieţei asigurărilor me
dicale. Prin acest mecanism se creează un fel de cooperativă, care coordonează
cumpărătorii de servicii medicale (casele de a; igurări) dintr-o regiune. Obiectivul
principal îl constituie organizarea pieţei asigurărilor, astfel încât:
a) indivizii să fie mai bine informaţi atunci când cumpără poliţa de asigurare;
b) indivizii să fie mai responsabili din punct de vedere financiar atunci când
consumă serviciile medicale (combaterea hazardului moral).
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Printr-un astfel de mecanism, cooperativele asigură: definirea unui pachet
comprehensiv standard de servicii pentru regiunea, pe care o deservesc, garantarea
accesului persoanelor la înscrierea la orice casă de asigurări, eliminarea selecţi
ei riscurilor, garantarea reînnoirii poliţei de asigurare, informaţii complete despre
performanţele diverselor case de asigurări. Astfel de cooperative au fost asemănate
cu un supermarket, în care consumatorii informaţi şi conştienţi de costuri compa
ră preţurile şi serviciile înainte de a cumpăra asigurarea de sănătate. Acest model
determină şi casele de asigurări să fie eficiente atunci când cumpără servicii de la
prestatorii de îngrijiri medicale.
Acest model a fost destinat să răspundă problemelor americane, dar el s-a do
vedit relevant şi pentru alte ţări. Olanda, care a iniţiat o reformă în sensul promovă
rii concurenţei între casele de asigurări. în cadrul unui sistem social de asigurări cu
acoperire universală, a urmărit corectarea comportamentului caselor de asigurări,
în sensul eliminării selecţiei riscurilor, adică eliminarea procesului, prin care ca
sele de asigurări selectau persoanele cu riscuri mici şi le respingeau pe cele cu risc
sporit de îmbolnăvire.
Pentru ca un astfel de mecanism să funcţioneze efectiv, este nevoie ca venitu
rile, care alimentează sistemul (indiferent de sursă) să fie colectate într-un singur
fond, care să fie apoi distribuit către casele de asigurări pe baza unei scheme ajusta
te în funcţie de risc (casele de asigurări să primească un volum mai mare de resurse
pentru persoanele cu risc sporit). Numai astfel casele de asigurări pot fi determinate
să asigure persoanele cu risc sporit.
Depozite bancare de economii pentru sănătate.
Acest model este utilizat în SUA şi Singapore. El presupune ca indivizii să
economisească bani într-un cont special, din care să plătească îngrijirile medicale.
Printr-un astfel de mecanism, la fel ca şi în cazul plăţii directe a serviciilor de către
consumatori, indivizii devin foarte conştienţi de costul serviciilor şi astfel problema
hazardului moral este combătută. De asemenea, prin astfel de depozite de econo
mii. indivizii au libertatea de a alege furnizorul de servicii. în plus, prin încurajarea
economiilor, pot fi atinse şi alte obiective legate de dezvoltarea economică.
Unul din avantajele importante ale acestui sistem este că încurajează prudenţa
în consumul medical, deoarece sumele necheltuite sunt folosite în interesul titula
rului de depozit, şi nu în interesul companiei de asigurări sau al guvernului. Astfel,
sumele necheltuite pot fi folosite pentru consum nonmedical, pentru a fi transferate
în bani lichizi urmaşilor sau pentru a fi transferate de la an la an pentru cheltuieli
medicale viitoare.
Acest model nu este folosit pentru acoperirea tuturor serviciilor medicale, ci
mai degrabă ca un mecanism complementar. în SUA, ca urmare a scutirilor de
impozit, care se aplică la depozitele de economii pentru sănătate, acest mecanism
a căpătat extindere mai largă. Este evident că un astfel de mecanism de asigurare
împotriva riscului de îmbolnăvire poate fi folosit numai de cei, care doresc şi au
posibilitatea să economisească.
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9.3. MECANISME DE ALOCARE A RESURSELOR:
RAMBURSARE ŞI REM UNERARE

Fondurile pentru sănătate, odată colectate printr-unul din mecanismele prezen
tate în secţiunea anterioară, sunt alocate prin diferite mecanisme instituţiilor furni
zoare de servicii de sănătate, o parte importantă fiind folosită pentru remunerarea
personalului. Alocarea fondurilor către furnizorii instituţionali şi remunerarea per
sonalului reprezintă, de fapt, ambele procese de alocare la niveluri diferite. Uneori,
existenţa mai multor niveluri de intermediari financiari (terţi plătitori) introduce
o etapă suplimentară de alocare între intermediarii responsabili pentru acoperirea
unor populaţii, definite pe criterii cum ar fi rezidenţa sau ocupaţia. Alocarea fondu
rilor implică oferirea resurselor necesare organizaţiilor de îngrijiri de sănătate sau
intermediarilor financiari de nivel inferior pentru a desfăşură o paletă generală de
activităţi legate de sănătate. Remunerarea reprezintă un aspect mai restrâns, care se
referă numai la activitatea de compensare a profesioniştilor din domeniul sănătăţii
pentru timpul şi efortul investit în furnizarea îngrijirilor. Câte odată aceste etape pot
fi combinate în aceeaşi tranzacţie. Alocarea fondurilor şi remunerarea coincid, de
exemplu, când un terţ plătitor plăteşte unui medic independent un onorariu pentru
un serviciu. Dar, în general, este important să se analizeze diferenţiat alocarea fon
durilor şi remunerarea, deoarece modul de alocare a fondurilor pentru o organizaţie
de îngrijiri de sănătate poate fi diferit de modul de remunerare ales de organizaţie
pentru personalul său. Totuşi, deoarece atât alocarea fondurilor, cât şi remunerarea
sunt legate de problema asigurării resurselor pentru organizaţiile de îngrijire a să
nătăţii şi pentru personalul de îngrijiri în schimbul unei activităţi, ambele se supun
multor principii comune. De aceea, când se vor prezenta aspecte, care se referă atât
la alocarea fondurilor, cât şi la remunerare, se va folosi termenul general d e ,.plată”.
Când distincţia este necesară pentru analiză, se vor folosi termenii specifici „aloca
re a fondurilor’’ şi ..remunerare”.
Un sistem de plată este constituit din două componente de bază, care pot fi
combinate într-o varietate de moduri. Prima componentă este mecanismul de plată,
care se referă la bazele, pe care banii sunt schimbaţi între cele două părţi într-un
sistem de plată. Plata per serviciu, salariul şi capitaţia sunt trei exemple dintre cele
mai folosite mecanisme de plată. A doua componentă este reprezentată de părţile
care fac schimbul. Partenerii, care apar frecvent în sistemele de plată sunt guvernul,
reprezentat, de obicei, de instituţii specializate de la nivel central şi local, asigurările
de sănătate, personalul, instituţiile furnizoare de servicii de sănătate şi beneficiarii.
9.3.1. STRUCTURA SISTEM ELOR DE PLATĂ

Dintre numeroasele entităţi, care pot interacţiona în cadrul unui sistem de
plată, majoritatea se încadrează într-una sau mai multe din următoarele categorii:
beneficiari, furnizori (individuali sau instituţionali) şi intermediari financiari (terţi
plătitori). Beneficiarii sunt persoanele acoperite de un plan de îngrijiri de sănătate,
de exemplu, rezidenţii unei unităţi administrativ-teritoriale, în cazul unui sistem fi
nanţat predominant din impozite, sau asiguraţii înscrişi la o instituţie/firmă, în cazul
unui sistem finanţat predominant din asigurări sociale sau private. Furnizorii sunt
acei indivizi sau instituţii, care oferă îngrijiri de sănătate ce pot fi utilizate de benefi
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ciari. Un intermediar financiar este o organizaţie, care colectează sau primeşte bani,
care sunt folosiţi pentru a finanţa asigurările de sănătate şi serv iciile de îngrijiri de
sănătate şi pentru a remunera furnizorii. Fluxul monetar trece pe la intermediar
ca o parte a sistemului de generare şi alocare a veniturilor. într-un sistem finanţat
public, un intermediar financiar va fi, în mod normal, o agenţie guvernamentală sau
o organizaţie nonguvemamentală nonprofit, care administrează fondurile la nivel
central, regional sau local. în sistemele private, acesta poate fi un angajator, care
colectează şi plăteşte primele în numele angajaţilor săi sau un asigurător privat. Pot
exista mai multe niveluri de intermediari financiari în cadrul unui sistem de alocare
a fondurilor şi remunerare.
în figura 34 sunt reprezentate câteva aranjamente mai frecvent întâlnite ale
participanţilor la sistemele de plată. Săgeţile din figuri descriu fluxul banilor între
entităţile sistemului. Sistemul 1, de exemplu, reprezintă un sistem, în care benefici
arii individuali plătesc furnizorilor direct. în sistemul 2, cel puţin unele fonduri trec
pe la un intermediar financiar (săgeata b) înainte de a ajunge la furnizori (săgeata
c). Intermediarul financiar poate fi o agenţie privată, un angajator, o instituţie publi
că autonomă sau o structură în cadrul guvernului. Sistemul 111 descrie un flux mai
complex al fondurilor, în care există mai multe niveluri de intermediari financiari,
unii dintre aceştia primind fonduri de la mai multe părţi. într-un sistem public, de
exemplu, intermediarii de nivel 1 pot fi reprezentaţi de guvernul central, în timp ce
intermediarii de nivel 2 pot fi o structură de guvernare regională sau locală; într-un
sistem privat, intermediarii de nivel 1 pot fi angajatorii, iar cei de nivel 2, organi
zaţiile de asigurări.

Figura 34. Modele de sisteme de generare şi alocare a fondurilor
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Sistemele de generare şi alocare a fondurilor din viaţa reală pot fi mult mai
complexe decât cele descrise aici şi fiecare subsistem (de exemplu, bazat pe an
gajator, pentru funcţionarii publici, publicul general etc.) dintr-o ţară poate avea
propria lui schemă.
Aceste scheme exemplifică, de asemenea, două alternative de bază pentru alo
carea fondurilor: cea orientată către furnizor şi cea orientată către populaţie. în
cazul alocării bazate pe furnizor, fluxul banilor este îndreptat direct către furnizori,
în cazul alocării bazate pe populaţie, banii sunt ataşaţi nominal de beneficiari, astfel
încât, într-un sens, ei ajung oriunde se duc aceştia, indiferent de distribuţia furnizo
rilor. Cantitatea de bani, pe care o primeşte un intermediar financiar de nivel 2 (de
exemplu, administraţia de la nivelul local sau regional) sau o organizaţie furnizoare
de îngrijiri de sănătate este legată direct de numărul de indivizi, pentru care au
responsabilitate. Deci, în cazul sistemelor bazate pe populaţie, chiar dacă o unitate
teritorială (district, judeţ) nu are furnizori de îngrijiri de sănătate, resurse de îngri
jiri de sănătate sunt alocate acelei unităţi, permiţând ca locuitorii acesteia să obţină
servicii de sănătate de la furnizorii din alte unităţi teritoriale. în timp, un aseme
nea sistem poate stimula atragerea furnizorilor în zonele, în care iniţial nu existau
furnizori în contrast. în cazul aranjamentelor bazate pe furnizor, banii merg acolo
unde se află aceştia, ceea ce nu înseamnă neapărat că merg şi acolo unde se află
nevoile de sănătate (cu alte cuvinte, beneficiarii). Aceasta este o problemă majoră
pentru zonele rurale, localităţile izolate sic cele cu un nivel ridicat al sărăciei, care
din cauza condiţiilor mai puţin atractive, au puţiri furnizori, în pofida unor nevoi
de sănătate peste medie.
9.3.2. ALOCAREA RESURSELOR ORIENTATE CĂTRE POPULAŢIE

în situaţiile, în care anumiţi intermediari financiari de nivel inferior sau fur
nizori de servicii au responsabilitatea finanţării sau furnizării serviciilor pentru o
populaţie definită (de exemplu, prin reşedinţa într-o anumită zonă geografică, prin
acoperirea de către un anumit asigurător etc.) se pune problema principiilor şi me
todelor, care să fie folosite pentru alocarea resurselor financiare către aceştia.
Pentru componentele sistemului de plată, care sunt reglementate pe principii
de piaţă, alocarea se face în mod implicit ca urmare a opţiunilor consumatorilor.
Astfel, de exemplu, dacă este permisă concurenţa între fondurile de asigurări, vo
lumul resurselor financiare ale fiecărui fond va depinde de numărul şi mărimea
contribuţiilor asiguraţilor, pe care acesta reuşeşte să îi atragă. Similar, pentru acei
furnizori de servicii de sănătate, pe care pacienţii îi pot alege liber fondurile, pe
care le primesc de la intermediarii financiari sau direct de la beneficiari depind de
numărul şi tipul de utilizatori atraşi.
Obiectivul unor intervenţii de tipul celor enumerate mai sus este acela de a
îmbunătăţi echitatea sistemului de îngrijiri. Definiţia operaţională cea mai accep
tată a echităţii sistemului de sănătate este cea de asigurare a unui acces egal la
servicii celor cu nevoi de sănătate egale. O condiţie necesară realizării accesului
egal este aceea ca resursele financiare disponibile în medie pentru o persoană
să fie similare pentru populaţiile sau grupurile de asiguraţi, între care se doreşte
garantarea accesului egal.

Unităţile de alocare posibile pot fi deci diferite: furnizori, populaţii/persoane
acoperite de un anumit intermediar financiar, servicii de sănătate (intervenţii) sau
perechi problemă de sănătate-intervenţie.
a. Alocarea în funcţie de nevoi.
Când scopul principal al alocării este îmbunătăţirea echităţii în privinţa acce
sului la serv icii, care este o condiţie a funcţionării oricărui sistem de sănătate, ce
urmăreşte să satisfacă principiul solidarităţii, alocarea resurselor între populaţiile
de beneficiari trebuie făcută în funcţie de nevoile de servicii de sănătate ale acesto
ra. în acest context, prin nevoie de servicii de sănătate se subînţelege capacitatea de
a beneficia de pe urma unei intervenţii. Intensitatea acestei nevoi pentru o anumită
populaţie este măsurabilă prin ecartul dintre indicatorii de nivel al stării de sănătate
şi factorii determinanţi ai acesteia, în comparaţie cu nivelul acelor indicatori con
siderat acceptabil într-o societate sau comunitate. în practică se pot lua ca etalon
pentru un subgrup populaţional indicatorii înregistraţi la nivelul întregii populaţii,
căreia acesta îi aparţine (de exemplu, indicatorii stării de sănătate ai populaţiei unei
regiuni în raport cu cei ai populaţiei întregii ţări).
Indicatorii aleşi pentru a aprecia nevoile de sănătate depind de modul de operaţionalizare a conceptului de echitate în raport cu sănătatea. Aceasta poate să se refe
re la egalitatea în privinţa stării de sănătate, a capacităţii de a beneficia, a capacităţii
de a beneficia în raport cu costul obţinerii unui am mit beneficiu sau a intensităţii
utilizării serviciilor de sănătate.
Un exemplu practic de alocare a fcndurilor pentru populaţii definite geogra
fic şi/sau administrativ este formula RAWP („resource allocation working party”),
aplicată în Anglia începând cu 1976 pemn. o alocare a fondurilor ajustată în funcţie
de nevoile populaţiei, de la nivelul central către cele 14 regiuni ale Sistemului Na
ţional de Sănătate. Această formulă a fost îmbunătăţită la începutul anilor '90, apli
carea ei fiind extinsă şi la alocarea fondurilor către districtele. în care sunt împărţiţe
regiunile districte, care cuprind populaţii de ordinul sutelor de mii de locuitori. în
această formulă se folosesc indicatori, ce se consideră că prezintă o bună asociere
cu nevoile de servicii de sănătate, încercându-se, de asemenea, să se folosească un
număr cât mai mic de indicatori disponibili de rutină, fară mari cheltuieli supli
mentare, la un nivel de agregare suficient de detaliat şi care să fie pe cât se poate
independenţi între ei, pentru a evita un exces de ajustare.
Practic, fondurile sunt împărţite în funcţie de:
- numărul populaţiei;
- volumul de servicii necesare, estimat pe baza structurii pe sexe şi grupe de
vârstă şi a ratelor de utilizare de la nivel
naţional;
- raportul standardizat al mortalităţii (RSM), acesta fiind folosit ca indicator
de rutină, uşor disponibil, de estimare a morbidităţii.
Pentru unele tipuri de servicii, pentru care RSM nu este un bun indicator de
aproximare a morbidităţii, se folosesc alţi indicatori, cum ar fi rata natalităţii pentru
nevoile de servicii obstetricale, proporţia persoanelor căsătorite pentru nevoile de
servicii de sănătate mintală sau frecvenţa accidentelor rutiere pentru nevoile de
servicii de urgenţă.
Alocarea fondurilor pe regiuni la niveluri, care s-au apropiat gradat, pe par
cursul unei perioade de aproximativ 15 ani. de cele optime obţinute prin aplicarea
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formulei RAWP a şters aproape complet inechităţile în privinţa fondurilor dispo
nibile pentru servicii de sănătate între diferitele regiuni ale Sistemului Naţional de
Sănătate din Marea Britanie.
Formule similare se folosesc şi pentru realocarea fondurilor între case de asi
gurări sociale de sănătate, atunci când se urmăreşte respectarea principiului soli
darităţii între grupuri populaţionale înscrise la diferite case de asigurări. Odată cu
relaxarea constrângerilor cu privire Ia alegerea de către asigurat a casei de asigurări
Germania a introdus şi un mecanism de redistribuire, care ţine seama de numărul
de asiguraţi şi costul total al serviciilor necesare, estimat pe baza structurii pe grupe
de vârstă, sexe şi prezenţă a invalidităţii pentru asiguraţii fiecărei case şi a costului
mediu măsurat la nivel naţional, pentru serviciile acordate în funcţie de aceleaşi
caracteristici. Cehia foloseşte un mecanism similar de redistribuire, administrat de
Casa Generală (Naţională) de Asigurări, pentru ajustarea. în funcţie de numărul
de asiguraţi şi de structura riscurilor acestora, a fondurilor disponibile ale tuturor
caselor de asigurări sociale de sănătate, aflate în competiţie. în cazul redistribuirii
între casele de asigurări, deoarece nu se urmăreşte doar o alocare a fondurilor, care
să permită finanţarea unui acces echitabil la servicii, ci şi o generare a fondurilor
echitabilă, în procesul de alocare se ţine seama în plus şi de nivelul mediu al contri
buţiei pe persoană asigurată, aşa încât povara susţinerii financiare să fie distribuită
cât mai just.
b. Alocarea în funcţie de eficienţă.
Răspunsul societăţii la problema volumului limitat al resurselor financiare dis
ponibile pentru acoperirea costului în creştere al serv iciilor de sănătate poate să se
încadreze în diferite modele:
1. creşterea volumului resurselor alocate pentru sănătate, în cantitate absolută
şi/sau ca proporţie din totalul resurselor disponibile ale societăţii;
2. limitarea implicită a consumului, prin acceptarea ca cel puţin pentru o parte
a serviciilor accesul să fie determinat pe baza disponibilităţii de a plăti a utilizatori
lor, apelând la plata directă sau la asigurări voluntare;
3. limitarea consumului printr-un control rigid asupra unor factori necesari
producerii serviciilor (infrastructură, echipamente, personal); acest control limi
tează capacitatea furnizorilor de a oferi servicii, situaţie în care pot exista liste de
aşteptare cu criterii explicite pentru stabilirea ordinii de acces la intervenţii defici
tare ca ofertă, sau funcţionează o limitare implicită, de tipul primul sosit - primul
servit;
4. definirea unor pachete de servicii esenţiale, susţinute în mod solidar de
membrii societăţii şi la care accesul se face în mod echitabil; accesul la serviciile
neincluse în aceste pachete se poate face conform disponibilităţii de a plăti a utili
zatorilor. prin plată directă sau asigurări voluntare.
Proiectarea unui pachet de servicii esenţiale, care să maximizeze beneficiul
de sănătate pentru un cost total dat al îngrijirilor se poate face incluzând în pachet
acele perechi problemă de sănătate-intervenţie, care au cei mai favorabil raport
cost-eficacitate. Procedura posibilă pentru alegerea intervenţiilor, care să fie incluse
cuprinde următoarele etape:
1.
ordonarea perechilor problemă de sănătate-intervenţie în ordinea descrescă
toare a raportului eficacitate-cost;
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2. estimarea numărului de intervenţii pe baza prevalenţei;
3. calculul costurilor furnizării fiecărui serviciu ca produs dintre numărul esti
mat de intervenţii şi costul mediu al unei intervenţii;
4. cumularea costurilor calculate;
5. stabilirea pragului pentru includerea în pachetul de servicii acoperite la
nivelul maxim al costurilor cumulate, care încă se încadrează în limita fondurilor
disponibile.
c. Alocarea în funcţie de priorităţile publicului.
Una din concluziile, la care s-a ajuns în „experimentul Oregon’" a fost aceea că,
deşi eficienţa diferitor servicii este un criteriu important în alcătuirea unui pachet
de servicii esenţiale, acest criteriu trebuie completat cel puţin cu cel al priorităţilor
percepute de public. Consultarea beneficiarilor sau a profesioniştilor din domeniul
sănătăţii a fost, de altfel, folosită mai frecvent pentru orientarea contractării serv i
ciilor decât pentru clasamentele de eficienţă.
Implicarea publicului în luarea deciziilor cu privire la pachetul de îngrijiri poa
te fi făcută consultând reprezentanţi ai populaţiei generale, ai contribuabililor, ai
pacienţilor sau ai furnizorilor. Se pot obţine informaţii despre preferinţele publicu
lui, apelând la procese electorale, anchete pe eşantion, întâlniri publice, dezbateripanel.
Datorită caracterului limitat al cunoştinţelor de specialitate şi experienţei per
sonale reduse a fiecărui individ luat în parte în privinţa suferinţelor provocate de
majoritatea bolilor sau a utilizării serviciilor necesare tratării acestora, rezultatele
consultărilor cu privire la preferinţe sunt mult influenţate de informaţiile, care sunt
puse la dispoziţia publicului şi de modul în care sunt formulate întrebările. Este
posibil ca unele dintre preferinţele publicului să fie greu de reconciliat cu poziţii
le experţilor, managerilor sau politicienilor - de exemplu, publicul este mult mai
înclinat să susţină proliferarea rapidă a unor metode şi tehnologii noi, unele foarte
scumpe, chiar insuficient evaluate din punctul de vedere al eficienţei, dar cave vin
în întâmpinarea speranţelor de a putea trata afecţiuni grave. Studii asupra modali
tăţilor de implicare a publicului în stabilirea priorităţilor în sectorul de sănătate su
gerează că pentru anumite tipuri de decizii este mai adecvată consultarea anumitor
reprezentanţi, după cum e reprezentat în tabelul 61.
Tabelul 61
C onsultarea în stabilirea priorităţilor sectorului de sănătate__________
C ategoria reprezentanţilor,
în treb area
care trebuie consultaţi
Cât de mult trebuie să se cheltuiască pentru sănătate?

Politicieni

Cum trebuie să fie colectate fondurile?

Politicieni

Categorii mari de priorităţi pentru servicii de sănătate.

Public general

Priorităţi specifice pentru servicii de sănătate.

Experţi

Ce servicii (clinice) trebuie să fie furnizate?

Experţi

Cine trebuie să beneficieze de servicii?

Pacienţii
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9.4. MECANISME DE PLATĂ
Mecanismele de plată cel mai frecvent utilizate, care vor fi definite şi descrise
în continuare, sunt: plata per serviciu, plata bazată pe diagnostic, capitaţia, bugetul
global, salariul şi plata după timpul lucrat.
9.4.1. PLATA PER SERVICIU

Plata per serviciu este un mecanism de plată, prin care un furnizor de îngrijiri
de sănătate sau o organizaţie primeşte o plată de fiecare dată când oferă un serviciu
rambursabil (de exemplu: consultaţii, proceduri chirurgicale, teste de diagnostic).
Plata per serviciu poate fi folosită atât pentru alocarea fondurilor pentru organizaţii,
cât şi pentru a remunera personalul de sănătate dintr-o organizaţie. Plata per servi
ciu este făcută numai după furnizarea serviciului, iar plăţile totale către un furnizor
depind direct de numărul de servicii furnizate. Plata per serviciu încurajează efici
enţa tehnică (adică minimizarea costurilor) în producţia unui serviciu, dar, deoarece
un furnizor este plătit de fiecare dată când furnizează un serviciu, indiferent dacă
serviciul este necesar sau eficace, nu încurajează eficienţa în privinţa utilizării ser
viciilor în tratarea unui pacient sau a unui episod de boală. Stimulentul de a oferi
mai multe servicii decât sunt necesare este unul din cele mai studiate aspecte ale
plăţii per serviciu. Producerea de servicii, care nu sunt neapărat necesare, compro
mite eficienţa alocativă.
Scala de valori relative in funcţie de consumul de resurse.
Modalitatea de plată a medicilor şi cuantumul plăţilor reprezintă stimulente
economice, care îi pot determina pe medici să decidă ce specialitate să aleagă. în
ce zonă să-şi situeze cabinetul sau clinica sau ce servicii să realizeze. Mulţi medici
consideră că există discrepanţe inechitabile între tarifele pentru procedurile chirur
gicale şi tarifele pentru serviciile de evaluare şi diagnostic.
O echipă de cercetători de la Universitatea Harward a fost însărcinată cu reali
zarea acestui studiu. Au fost studiate servicii din 18 specialităţi: chirurgie generală,
anestezie, medicină de familie, medicină internă, obstetrică şi ginecologie, oftal
mologie. chirurgie ortopedică, otorinolaringologie, patologie, radiologie, chirurgie
toracică şi cardiovasculară, urologie, alergologie şi imunologie, dermatologie, chi
rurgie maxilofacială. pediatrie, psihiatrie şi reumatologie.
Din fiecare specialitate s-a constituit un panel format din specialişti desemnaţi
de asociaţiile profesionale relevante. Medicii din aceste grupuri tehnice consulta
tive au constituit sursa principală de informaţii legată de natura practicii medicale
din fiecare specialitate. în plus, pentru estimarea muncii relative per serviciu, s-a
efectuat o anchetă la nivel naţional, care a cuprins 3 200 de medici, care au acordat
ponderi specifice serviciilor din specialitatea lor. Datele referitoare la costul practi
cii medicale şi al asigurării împotriva malpracticii au fost culese din surse publicate
oficial.
Acest sistem are avantajul că pune problema retribuirii într-un mod corelat atât
a medicilor generalişti. cât şi a celor specialişti. Pe de altă parte, evită neajunsurile
unui sistem de plată bazat pe puncte per serviciu legate de stabilirea arbitrară sau
pe bază de negociere a numărului de puncte per serviciu.
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Scala de valori relative în funcţie de consumul de resurse (SVRCR) ia în calcul:
1. Munca pentru un anumit serviciu; munca se determină luând în conside
rare timpul şi intensitatea, cu care acesta este cheltuit, avându-se în vedere urmă
toarele elemente:
• cantitatea de timp;
• efortul mintal;
• aptitudinile tehnice şi efortul fizic;
• stresul.
2. Costul relativ de practică (costul desfăşurării activităţii într-o anumită spe
cialitate, care include şi costul asigurării pentru ..malpractică”); costul practicii este
acel cost, care exclude timpul şi efortul depus de medic. Se includ în costul practicii
toate cheltuielile legate de desfăşurarea activităţii, altele decât cele legate de plata
medicului.
3. Costul de oportunitate al specialităţii (venitul pierdut pe perioada speci
alizării). Medicii din diferite specialităţi necesită un efort de pregătire diferit. Pe
perioada pregătirii, ei pierd nişte venituri potenţiale. Aceste venituri pierdute pentru
a urma o pregătire suplimentară de specializare în loc să practice reprezintă costul
de oportunitate al unei specialităţi. în aprecierea efortului global făcut de un medic
pentru îngrijirea unui pacient trebuie inclus şi acest cost. Prin urmare, medicul tre
buie recompensat şi în funcţie de eforturile lui de a se perfecţiona.
Se calculează o valoare relativă pentru fiecare serviciu, care multiplicată cu un
factor monetar de conversie, determină tariful pe care îl primeşte un medic pentru
un anumit serviciu prestat.
într-o anumită măsură, sistemul de plată per serviciu bazat pe scala de valori
relative în funcţie de consumul de resurse se aseamănă foarte mult cu sistemul ba
zat pe puncte per serviciu, deoarece ambele presupun multiplicarea valorii relative
sau a numărului de puncte cu un factor monetar de conversie pentru a determina
„preţul” unui serviciu.
Problema critică, pe care o au sistemele de plată per serviciu - crearea de sti
mulente pentru medici de a spori volumul de activitate sau intensitatea - rămâne
însă nerezolvată.
9.4.2. PLATA BAZATĂ PE DIAGNOSTIC

Plata bazată pe diagnostic este un mecanism în care furnizorul sau organiza
ţia primeşte o plată fixă, stabilită în prealabil, de fiecare dată câ’id tratează un indi
vid cu un anumit diagnostic specificat (de exemplu, infarctul miocardic, pneumo
nia. fractura multiplă). Metoda poate fi folosită atât pentru alocarea fondurilor către
organizaţii, cât şi pentru remunerarea personalului dintr-o organizaţie, deşi este mai
mult folosită pentru prima situaţie. Plata pentru fiecare categorie de diagnostic este
stabilită în prealabil (şi în mod normal este egală cu costurile med i sau aşteptate
pentru indivizii cu acel diagnostic) şi nu variază în funcţie de serviciile, care sunt
furnizate în mod real pentru a trata individul.
Pentru fiecare caz tratat, organizaţia/furnizorul suportă unele riscuri asociate
cu costurile tratamentului: în cazul, în care costul serviciilor furnizate unui pacient
depăşeşte plata fixă bazată pe diagnostic, atunci organizaţia trebuie să absoarbă cos
turile în exces; dacă, totuşi, costurile reale se situează sub plata bazată pe diagnos
tic, organizaţia păstrează diferenţa. Deoarece organizaţia/furnizorul reţine diferenţa
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dintre costul real al tratamentului şi plata fixă pentru fiecare caz tratat, plata pe bază
de diagnostic încurajează eficienţa tehnică şi cost-eficacitatea atât în producerea
serviciilor, cât şi în utilizarea serviciilor pentru a trata un individ (ceea ce înseamnă
minimizarea costurilor totale per diagnostic). Aspectul potenţial negativ al acesteia
este că oferă stimulente pentru a trata doar anumiţi pacienţi - ori de câte ori un fur
nizor are posibilitatea de a trimite cazurile mai grave spre alţi furnizori, stimulentul
financiar îl va încuraja să procedeze astfel. Vor fi selectate pentru tratament doar
cazurile mai puţin severe din fiecare categorie de diagnostic, iar diagnosticele vor fi
clasificate în aşa fel încât să se maximizeze plăţile asociate celor trataţi, ori de câte
ori există un motiv pentru a înregistra un diagnostic.
Exemplul cel mai cunoscut de plată bazată pe diagnostic este Metoda DRGs
(diagnostic related groups - grupuri de diagnostice asociate)
Dezvoltarea şi implementarea mecanismului de finanţare a spitalelor bazat pe
DRGs a apărut ca o soluţie entuziastă în SUA pentru ca serviciile de sănătate să
devină mai eficiente. Aceasta a reprezentat motivaţia pentru introducerea în anul
1983 a DRGs ca o metodă de plată a spitalelor din SUA, care lucrau cu programul
Medicare (program de îngrijire a bătrânilor). S-a pornit de la ipoteza că plata spita
lelor în funcţie de costul mediu pe DRGs ar determina spitalele cu costuri mai mari
decât costul mediu să-şi reducă costurile. în condiţiile, în care calitatea îngrijirilor
ar rămâne neschimbată, reducerea costurilor ar conduce la o mai mare eficienţă
tehnică, adică acelaşi nivel al producţiei s-ar obţine cu un cost mai mic.
Dată fiind marea varietate a activităţilor desfăşurate de un spital şi dificultatea
de a o monitoriza şi evalua, grupurile relaţionate prin diagnostic (DRGs) reprezintă
o încercare de a standardiza şi defini din punct de vedere operaţional, care este
producţia unui spital.
DRGs descriu tipurile de pacienţi externaţi din spitale. Versiunea cea mai utili
zată conţine 467 de grupuri de pacienţi, ordonate în funcţie de organele anatomice,
în 23 de categorii majore de diagnostic. Clasificarea pacienţilor în DRGs se reali
zează în funcţie de: diagnosticul principal, intervenţiile chirurgicale, diagnosticul
secundar (comorbiditate sau complicaţii), vârstă, sex şi situaţia la externare. Gru
purile sunt coerente din punct de vedere clinic şi presupun un consum similar de
resurse.
Aşa cum a fost conceput, sistemul de DRGs înarmează medicii şi managerii
cu o tehnică puternică pentru a înţelege şi controla costurile spitaliceşti. Se poate
ajunge să se determine costul pe tip de pacient, precum şi costul pentru diferite
servicii din spital.
DRGs pot fi folosite în două moduri: ca o metodă de finanţare bazată pe plata
per caz sau în cadrul unui buget global. Efectele asupra eficienţei spitalelor depind
de utilizarea DRGs într-un mod sau altul.

1. Pot DRGs conduce la creşterea eficienţei?
Termenul eficienţă este folosit în multe împrejurări şi de multe ori cu înţelesuri
diferite. Intuitiv, ne putem gândi la acest concept ca fiind obţinerea unui rezultat
dorit cu cel mai scăzut cost posibil. Astfel, putem spune că un spital funcţionează
eficient dacă, fară să afecteze sănătatea, ar putea reduce costul per caz. Vorbim în
acest caz de eficienţă tehnică.
Eficienţa tehnică se concentrează asupra problemelor legate de ..cât de bine fac
spitalele ceea ce fac?”
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Un al doilea aspect al eficienţei încearcă să atace o problemă fundamentală: „ar
trebui spitalele să facă ceea ce fac?” sau „cât din ceea ce fac ar trebui făcut?”. Acest
aspect al eficienţei se referă la eficienţa în alocare. Spunem că există eficienţă în
alocare atunci când nu s-ar obţine nici un beneficiu suplimentar dacă societatea ar
decide să realoce resursele dintr-un sector al sănătăţii spre altul (sau dintr-o parte a
societăţii spre sectorul sanitar). Cu toţii suntem de acord că sunt multe de făcut în
privinţa eficienţei în alocare în sectorul sanitar şi la nivelul societăţii în general.
Problema eficienţei în alocare se pune ori de câte ori vrem să introducem un
serviciu nou sau să extindem/reducem un serviciu existent. Astfel, eficienţa în alo
care ne face să ne întrebăm dacă anumite activităţi ar trebui realizate şi în ce mă
sură.
Aspectele de mai sus au importanţă atunci când încercăm să vedem dacă folo
sirea DRGs ca un mecanism de plată a spitalelor va conduce spre un nivel mai mare
de eficienţă în sectorul spitalicesc.

2. DRGs ca un mecanism de finanţare per caz a spitalelor.
Spitalele reacţionează în mod diferit la diverse stimulente financiare. Majori
tatea autorilor consideră că spitalele tind să maximizeze atât numărul de pacienţi,
cât şi serviciile acordate acestora, acest lucru fiind asociat cu o mai bună calitate.
Există, de asemenea, credinţa că, fară restricţii financiare, spitalele tind să furnizeze
prea multe servicii, aceasta fiind apreciată ca o ineficienţă în alocarea resurselor.
Un sistem de finanţare a spitalelor per caz nu stabileşte nici o restricţie asupra
resurselor alocate pentru serviciile spitaliceşti. Nivelul^ veniturilor spitalului va fi
determinat retrospectiv de către volumul de activitate. In termenii eficienţei alocative, o realocare a resurselor de la spitale către alte sectoare ar putea creşte impactul
asupra stării de sănătate.
într-un sistem de finanţare retrospectivă bazată pe plata per caz un spital, pen
tru a obţine mai multe venituri, va creşte numărul de pacienţi trataţi. Ca o soluţie
la această problemă, multe din ţările Europei folosesc sistemul de plată per caz în
asociere cu un buget global.

3. Probleme legate de sistemul DRGs.
a. Manipularea codificării
Credinţa că ar putea fi redus costul per caz a stat la temelia introducerii sis
temului DRGs în multe spitale. Spitalele pot găsi însă unele căi pentru a învinge
sistemul. Astfel, spitalele ar putea creşte veniturile atrase fară să crească activitatea
sau eficienţa. Acest lucru se poate realiza cel mai simplu prin sistemul de codifica
re; un pacient ar putea fi astfel codificat încât să treacă dintr-o grupă fară compli
caţii într-una cu complicaţii, pentru care preţul este mai mare. Astfel veniturile vor
creşte, activitatea va rămâne aceeaşi, iar eficienţa va scădea.
b. Mişcarea pacienţilor
Este posibil să externezi un pacient pentru a-1 interna din nou peste câteva zile.
Acest inconvenient ar putea fi înlăturat prin observarea şederilor apropiate în timp,
dar ar putea avea de suferit pacienţii, care ar necesita într-adevăr reinternarea.
O altă posibilitate ar fi să se interneze pacienţi, care ar putea fi trataţi ambulatoriu.
c. Transferul costurilor
Există evidenţe, care arată o scădere a costurilor per caz pentru spitalele, care
au optat pentru un sistem prospectiv (anticipat) de plată. Principalul factor, care
contribuie la scăderea costurilor per caz este reducerea duratei de şedere în spital.
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Există însă şi evidenţe, care atestă faptul că pacienţii costisitori pot avea di
ficultăţi de acces sau pot fi externaţi mai devreme, asistând astfel la un transfer al
costurilor spre alţi agenţi (îngrijiri comunitare, familie, spitale pentru cronici).
Un subiect de discuţie legat de folosirea DRGs în cadrul unui mecanism de
plată al spitalelor este determinat de faptul că tariful pe DRGs reflectă un cost me
diu. Nu există nici o certitudine că practicile clinice, care determină aceste costuri
sunt cele mai adecvate.
Deci. înainte de implementarea unui mecanism de finanţare bazat pe un sistem
DRGs, trebuie să analizăm experienţa altora şi să vedem cum ar putea fi depăşite
inconvenientele reliefate mai sus. O altă problemă cu DRGs este că lasă impresia că
rezultatul îngrijirilor de sănătate este măsurat pur şi simplu prin numărul de pacienţi
trataţi. Dar nu este chiar aşa. îmbunătăţirea stării de sănătate şi a stării funcţionale
ar trebui să fie rezultatul îngrijirilor de sănătate şi, atât timp cât nu avem date despre
rezultate, nu vom fi capabili să spunem, care mecanism de finanţare îndeplineşte
obiectivele de eficienţă ale îngrijirilor de sănătate.

4. O soluţie alternativă: finanţarea pe „diagnostic related groups" combi
nată cu bugetul global.
Multe din problemele de mai sus pot fi rezolvate dacă DRGs ar fi utilizate în
combinaţie cu un buget global, aşa cum pare a fi intenţia majorităţii ţărilor europe
ne, care desfăşoară experimente cu un astfel de sistem.
Bugetul global, utilizat în mod frecvent în Norvegia, Suedia, Finlanda, Marea
Britanie, asigură un control al costurilor totale, dar nu asigură nici o legătură directă
între volumul de activitate şi cheltuieli. Spitalele prezintă un plan de activitate, dar,
dată fiind asimetria informaţională între spitale şi finanţatori, spitalele au posibilita
tea să-şi reajusteze activitatea în limitele resurselor, consecinţa directă fiind apariţia
listelor de aşteptare.
Combinarea bugetului global cu un mecanism de finanţare per caz ar putea să
nu conducă la aceleaşi efecte ca cele observate în SUA, deoarece bugetul global
stabileşte un plafon asupra costurilor totale.
Dar chiar şi în cazul utilizării DRGs ca un instrument de standardizare în ca
drul unui sistem de buget global, rămâne încă problema eficienţei practicii clinice.
Standardizarea DRGs, ca un instrument de planificare, nu poate să atingă întregul
său potenţial până când nu vom cunoaşte mai mult despre ceea ce înseamnă cu
adevărat o practică clinică eficientă.
In prezent, principala interpretare în legătură cu variaţia costurilor este că o
variaţie redusă în jurul costului mediu al tratării pacienţilor dintr-un anumit grup
de diagnostic (DRGs) înseamnă o eficienţă crescută. Totuşi, o variaţie mică în jurul
mediei nu înseamnă că sunt de preferat unele variaţii mari dacă nu cunoaştem ce
este o practică clinică eficientă.

5. De ce este atractiv totuşi mecanismul DRGs?
Cei care susţin utilizarea sistemului de grupuri relaţionate prin diagnostic ade
sea invocă două motive. Primul este că DRGs asigură o descriere mai bună a rezul
tatului final al activităţii spitaliceşti, oferind astfel o mai bună reflectare a modului,
în care sunt cheltuiţi banii pentru îngrijirile de sănătate.
Al doilea motiv îl constituie faptul că DRGs sunt uşor de utilizat şi uşor de
înţeles. Descrierea lor poate fi interpretată şi de persoane fără pregătire medicală de
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specialitate (asistente, economişti, manageri) şi, prin urmare, constituie un mijloc
comun de dialog între medici şi nespecialişti. Există astfel un limbaj comun în le
gătură cu utilizarea resurselor.
Utilizând DRGs, putem realiza o evaluare a consecinţelor financiare ale trată
rii diferitor tipuri de pacienţi. Putem, de asemenea, compara nivelul de activitate
prezent cu cel dorit.
Cei care iau decizii au informaţii mai bune în legătură cu relaţia dintre activitatea unui spital şi costurile sale.
în cadrul schimbărilor, care au loc în lume în managementul serviciilor de să
nătate, un loc aparte îl ocupă perfecţionarea sistemelor informaţionale, care să ajute
procesul de luare a deciziilor. DRGs pot îmbunătăţi procesul decizional numai dacă
spitalele pot folosi sistemul în mod efectiv şi dacă se are în vedere că obiectivul
final al îngrijirilor îl reprezintă îmbunătăţirea stării de sănătate.
9.4.3. CAPITAŢIA

Capitatia este un mecanism de plată, prin care o organizaţie primeşte o sumă
fixă, specificată dinainte pe fiecare perioadă de timp (de exemplu, o lună. un an)
pentru fiecare individ, pentru care este răspunzătoare de satisfacerea unor nevoi
de sănătate definite (de exemplu, îngrijiri primare, îngrijiri primare şi secundare).
Capitaţia poate fi folosită atât pentru a finanţa organizaţia, cât şi pentru a remunera
personalul din organizaţie. Suma de bani primită pentru fiecare persoană este sta
bilită în prealabil şi nu variază cu serviciile oferite în realitate persoanei respective
în perioada de timp. în cazul capitaţiei, organizaţia sau furnizorul suportă riscuri
financiare semnificative; de fapt, organizaţia devine efectiv un asigurător de sănă
tate. Atunci când o organizaţie este alcătuită din furnizori, ea devine deci atât asi
gurător, cât şi furnizor de îngrijiri de sănătate. Rata capitaţiei este determinată prin
evaluarea costurilor aşteptate pentru satisfacerea nevoilor de îngrijiri de sănătate.
Unii indivizi se vor îmbolnăvi grav şi vor necesita tratament, care va costa mult
mai mult decât capitaţia; alţii nu se vor îmbolnăvi deloc şi nu vor necesita îngrijiri
de sănătate. Capitaţia poate fi folosită eficient numai acolo unde populaţia, pentru
care este responsabilă organizaţia este suficient de mare pentru a partaja riscurile
de îngrijiri de sănătate eficient. Capitaţia oferă stimulente pentru a oferi îngrijiri în
mod eficient tehnic şi cost-eficace şi pentru a oferi numai îngrijirile, care sunt adec
vate. Ea oferă, de asemenea, stimulente pentru a furniza mai puţine servicii decât
sunt necesare şi pentru „a lua caimacul” prin selectarea în îngrijire a indivizilor mai
sănătoşi, ale căror costuri aşteptate sunt situate mai jos decât rata capitaţiei (o pro
blemă, care poate fi parţial ameliorată prin calcularea ratelor de capitaţie ajustate
în raport cu riscul, situaţie în care plata capitaţiei aproximează mai bine costurile
aşteptate pentru fiecare individ).
9.4.4. BUGETUL GLOBAL

B ugetul global este un mecanism de plată, prin care o organizaţie, grup de fur
nizori sau un furnizor individual primeşte un buget total pentru o perioadă definită
de timp. Bugetul global poate fi folosit numai pentru alocarea fondurilor. Bugetul
global poate fi bazat pe un număr de criterii potenţiale: costuri istorice, număr de
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Tabelul 62
D om eniul de utilizare şi consecinţele m ecanism elor alternative de plată
Folosit pentru
alocarea fondurilor,
Mecanismul
rem unerare sau
am bele?

P rincipalele consecinţe

Plata per
serviciu

Ambele

î numărul de servicii
1 resursele utilizate pentru un serviciu
* exces de tratament: prea multe servicii per
persoană şi per caz

Bazat pe
diagnostic

Ambele

t numărul de cazuri
1 serviciile pentru un caz
* luarea caimacului - atragerea de cazuri mai
puţin grave
* manipularea diagnosticului: clasificarea
cazurilor pentru a m aximiza rambursarea
* tratament insuficient, prea puţine servicii
furnizate

Capitaţie

Ambele

t
i
î
*

numărul de persoane înscrise
serviciile per persoană înscrisă
serviciile preventive
luarea caimacului - atragerea de indivizi
mai sănătoşi
* tratament insuficient, prea puţine servicii furni
zate per persoană

Salariu

Numai remunerare

t activitatea folosită ca bază pentru stabilirea
nivelului salariului
* eschivare de la efortul de muncă: prea puţine
servicii sau calitate redusă

Plata pentru
timpul
lucrat (rar
la medici)

Numai remunerare

f numărul de ore lucrate
-1 activităţile folosite ca bază pentru stabilirea
nivelului plăţii
* eschivare de la efortul de muncă: prea puţine
servicii sau calitate redusă

Buget global

Doar alocarea
fondurilor

T orice unităţi folosite pentru a determina şi
justifica bugetul
* eschivare pe orice dimensiune, care nu foloseşte
la justificarea bugetului

servicii furnizate, numărul şi tipul de episoade de îngrijiri (în trecutul recent sau
aşteptate în viitorul apropiat), populaţia deservită etc. Un buget global, de exem
plu, poate fi suma simplă a capitaţiilor pentru toţi indivizii, pentru care organizaţia
acceptă să fie responsabilă. în acest sens, unele din mecanismele de plată discutate
mai sus pot fi folosite pentru a crea un buget global. Atunci când sunt stabilite în
mod prospectiv, bugetele globale sunt eficiente în limitarea costurilor şi în ace
laşi timp oferă organizaţiei finanţate libertate considerabilă în utilizarea fondurilor.
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Această libertate este pierdută atunci când bugetul global este construit din sume
predeterminate alocate unor anumite categorii de cheltuieli sau „linii de cheltuieli”.
Un asemenea buget restricţionează capacitatea organizaţiei de alocare a fondurilor
între diferite resurse sau între programe.
9.4.5. SALARIUL

Salariul este un mecanism de plată, în care un profesionist de sănătate
primeşte o sumă de bani specificată în prealabil, pentru a duce la îndeplinire
anumite responsabilităţi specificate pentru o organizaţie, de obicei fiind disponibil
pentru a furniza îngrijiri de sănătate la anumite momente în timp (şi locuri). El
poate fi folosit numai pentru remunerare. Stimulentele sale sunt neutre în ceea ce
priveşte furnizarea unor anumite tipuri de servicii insuficiente sau peste necesar
unui pacient şi pentru furnizarea de anumite servicii. Deoarece plata se bazează pe
îndeplinirea minimă a responsabilităţilor (pentru a-şi menţine postul), unii susţin că
acest mecanism creează stimulente pentru reducerea eforturilor în timpul muncii.
9.4.6. PLATA DUPĂ TIMPUL LUCRAT

Plata după timpul lucrat este un mecanism de plată, prin care un furnizor pri
meşte o anumită sumă de bani pentru fiecare oră de lucru pentru organizaţie. Ea
poate fi folosită numai pentru remunerare. Deşi, de regulă, plata pe oră este stabi
lită în prealabil, plata totală depinde de numărul de ore lucrate. Stimulentele sunt
similare cu cele ale salariului, cu excepţia faptului că plata este mai mult legată de
timpul petrecut la lucru.

Principalele consecinţe ale diferitor mecanisme de plată
Diferite mecanisme de plată creează diverse stimulente pentru comportamen
tul celor, care sunt plătiţi. Tabelul 62 rezumă câteva dintre constatările referitoare
la răspunsul furnizorului la stimulente induse de mecanismele de plată, precum şi
principalele probleme, care trebuie avute în vedere atunci când se folosesc anumite
mecanisme.

CAPITOLUL 10

P L A N IF IC A R E A S IS T E M U L U I S Ă N Ă T Ă Ţ II

10.1. PLANIFICAREA SANITARĂ
Planificare ştiinţifică înseamnă organizarea planificată a procesului de pro
ducţie ..pentru asigurarea prosperităţii şi dezvoltării libere şi multilaterale a tutu
ror membrilor societăţii’'. Ştiinţa planificării elaborează metodele de cercetare ale
necesităţilor societăţii şi a utilizării raţionale a resurselor materiale, de muncă şi
financiare în scopul satisfacerii acestor necesităţi, precum şi evidenţa realizărilor
ştiinţifice şi tehnice.
Proporţionalitate înseamnă stabilirea corespunderii cantitative între părţile
unui întreg. Valoarea proporţionalităţii creşte odată cu dezvoltarea diviziunii mun
cii. Dezvoltarea producţiei în orice societate este posibilă numai în condiţiile unor
proporţii anumite. Proporţiile economiei generale cuprind economia naţională în
plan general. Cele mai importante sunt relaţiile dintre producţie şi consum, fondul
de compensare şi venitul naţional, consum şi acumulare, producerea mijloacelor de
producţie şi producerea articolelor de consum, industrie şi agricultură, producţie şi
construcţii, producţie şi transport, creşterea productivităţii muncii şi salariu, capa
citatea de a cumpăra şi fondurile de mărfuri etc.
La baza planificării se află cunoaşterea şi utilizarea conştiincioasă a legilor
economice. Utilizarea conştiincioasă a legilor economice e bazată pe evidenţa inte
reselor naţionale şi personale ale societăţii.
Planificarea constituie o serie de operaţiuni de stabilire, execuţie şi de evalua
re a îndeplinirii obiectivului in scopul ameliorării unei situaţii in viitor. Esenţa me
todei constă în a hotărî, înainte de a executa, atât ce - cu ce - cum şi în ce termen,
cât şi întreaga suită de operaţiuni necesare pentru a se realiza scopul. Documentul
ce conţine datele, operaţiile şi activităţile ce se anticipează se numeşte plan. El
însumează totalitatea prevederilor de dezvoltare concretizate în sarcini şi obiective
ce trebuie înfăptuite într-o perioadă de timp, precum şi mijloacele de realizare a
acestora, constituind un cadru coordonat şi echilibrat. Planul serveşte ca instrument
principal în conducerea şi executarea activităţilor proiectate, precum şi în aprecie
rea îndeplinirii acestora.
Prin stabilirea anticipată a principalelor ameliorări în sănătatea populaţiei în
raport cu resursele colectivităţii şi execuţia acestor prevederi pentru asigurarea vi
itorului, planificarea reprezintă o metodă ce permite de a lucra cu un scop şi a nu
lucra „în derivă", zi de zi. Planificarea este, în acelaşi timp, un proces ce permite
schimbări pentru obţinerea de ameliorări, este o activitate multidisciplinară ce se
desfaşoară sistematic pentru realizarea obiectivului stabilit.
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10.2. NECESITATEA ŞI IMPORTANŢA PLANIFICĂRII
SERVICIILOR MEDICALE
Obiectivele planificării sanitare ţin de satisfacerea nevoilor în dezvoltarea social-economică şi în programul general de dezvoltare a colectivităţii.
Multitudinea şi marea diversitate a nevoilor de sănătate ale populaţiei nu se
pot rezolva numai de către sectorul sanitar, pentru că resursele necesare aparţin
colectivităţii, iar realizarea profilaxiei primare şi asigurarea bazei materiale pen
tru asistenţa medicală aparţin celorlalte sectoare social-economice (industrie, con
strucţii, agricultură, educaţie etc.), care - la rândul lo r - a u propriile nevoi şi rate de
dezvoltare. Situaţia este dificilă în teritoriile unde serviciile medicale aparţin dife
ritor sectoare; în asemenea situaţii pentru satisfacerea nevoilor de sănătate, mereu
în creştere, trebuie să se apeleze la alte soluţii şi tactici. In plan general, dată fiind
condiţionarea sănătăţii populaţiei de factori social-economici, planificarea sanitară
pentru realizarea unei sănătăţi mai bune nu se referă strict numai la îngrijirile medi
cale. Realizarea sau dezvoltarea numai a acestora asigură refacerea sănătăţii la un
număr de persoane, dar nu realizează ameliorarea sănătăţii colectivităţii. Câmpul
de preocupări începe de la factorii generali către cei medicali, adică de la acţiunile
ce promovează şi întăresc sănătatea (conceptul şi condiţiile de viaţă, ce depind de
celelalte sectoare social-economice) spre cele care realizează apărarea şi refacerea
sănătăţii (care vizează în cea mai mare parte serviciile medicale). Ca urmare, în
funcţie de faptul cui aparţin factorii şi resursele, în planificarea unei sănătăţi mai
bune participă conducerea colectivităţii, ce dirijează şi antrenează întregul sistem
social-economic, fiecare sector social-economic şi organizaţiile de masă, precum şi
serviciile medicale.
în cadrul sistemului general social-economic al colectivităţii, ca şi în interiorul
subsistemului sanitar, nici o componentă a acestora nu-şi poate planifica şi realiza o
dezvoltare cu mult peste limitele subsistemului din care face parte şi ale sistemului
general. întâi, deoarece nu poate avea resursele necesare datorită dependenţei de
resurse, apoi - chiar dacă s-ar realiza ar duce la o dizarmonie, dacă nu la un dez
echilibru, în propriul sistem sau şi în sistemul general, lăsând alte componente cu
puţine resurse sau fară ele. Specialiştii din serviciile medicale trebuie să ţină seama
de imperativul interdependenţei obiectivelor lor cu cele ale altor sectoare, de faptul
că, în ultimă instanţă, realizarea solicitărilor depinde nu numai de fondurile băneşti,
ci şi de posibilităţile sectoarelor ce execută solicitările (clădiri, aparate, instrumen
te, medicamente etc.). Dacă în faza de propuneri a planului sanitar s-ar însuma toate
obiectivele cerute, s-ar ajunge la un sector sanitar nu în expansiune, ci în explozie.
Un astfel de sector sanitar, desprins de mănunchiul general, n-ar avea nici un sens.
Acelaşi imperativ al coerenţei este valabil şi pentru componentele propriului sistem
sanitar: nu se pot dezvolta prea mult numai spitalizările sau numai depistările bolii
în populaţie ori numai dotarea cu aparatură etc., pentru că celorlalte componente
nu le-ar rămâne resurse să funcţioneze pe baza materială existentă; după cum. în
consumarea fondurilor băneşti planificate, nu se pot cheltui toate fondurile bugeta
re într-un singur trimestru, întrucât pentru restul anului unitatea medicală ar rămâ
ne fară mijloace financiare. Datorită aceluiaşi imperativ al coerenţei, planificarea
sanitară e posibilă numai în situaţia când toate celelalte componente ale sistemului
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general lucrează pe bază de plan. Mai mult decât atât: cu cât se înaintează de la
eşalonul medical de bază (dispensarul medical) spre eşaloanele superioare (spita
le judeţene, instituţii medicale de specialitate) şi către vârful piramidei sistemului
organizatoric sanitar, cu atât creşte câmpul dependenţei de celelalte sectoare ale
sistemului general social-economic.
Pe lângă rolul de a căuta soluţii de asigurare a unui echilibru, şi în primul rând
între componentele propriului sistem (intrasectorial), din cauza resurselor limitate
- planificarea sanitară are şi rolul dificil de a selecţiona priorităţile şi a face re
nunţări, pentru că rezolvarea în aceeaşi perioadă de timp a tuturor problemelor de
sănătate a populaţiei nu e posibilă, iar abordarea dintr-o dată a tuturor problemelor
de sănătate ar duce la pulverizarea resurselor şi implicit Ia nici o problemă rezolva
tă. în acelaşi proces al planificării - de stabilire şi executare a planului - pe lângă
previziune şi dirijare, intervin şi celelalte funcţii ale conducerii - de organizare şi
control. La rândul ei, planificarea este o parte din procesul de decizie, unde compo
nentele deciziei, ce au soluţii apropiate, sunt în competiţie. în asemenea cazuri rolul
planificării este de a practica intervenţii selective într-un sistem mobil şi complex,
oferind elementele necesare pentru a se asigura un viitor mai bun. pentru armoni
zarea componentelor sistemului sau pentru opţiuni în care latura umanitară faţă de
cea financiară a obiectivului are prioritate.
Ca urmare, necesitatea de a planifica şi importanţa planificării decurg tocmai
din diversitatea situaţiilor, nevoilor şi posibilităţilor, din competiţia dintre elemen
tele sistemului şi din diversitatea soluţiilor, a eficacităţii şi eficienţei acestora pentru
a asigura continuu o sănătate mai bună. De aceea, planificarea sanitară - ca şi pla
nificarea în general - constituie şi un mijloc de rezolvare a unor situaţii complexe,
ea identificând şi reducând diferenţele dintre existent şi necesar, dintre nevoi şi
resurse, operând intrasectorial şi extrasectorial, ordonând priorităţile lor şi interve
nind cu adaptări la situaţii imprevizibile pe parcursul executării planului, pentru a
se realiza scopul stabilit. Aşadar, planificarea sanitară - ramură adaptată pentru sis
temul sanitar al disciplinei de planificare - în sinteză îşi justifică importanţa pentru
că oferă elemente şi intervine în:
a) dirijarea activităţii;
b) organizarea ştiinţifică a activităţii şi acţiunilor;
c) mobilizarea şi valorificarea resurselor umane şi materiale;
d) creşterea eficacităţii şi a eficienţei;
e) introducerea programului tehnic şi ştiinţific;
f) echilibrarea şi armonizarea subsistemelor sanitare cu sistemul teritorial.
De aici reiese şi necesitatea ca personalul medical să cunoască conţinutul şi
limitele planificării.

10.3. PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE PLANIFICĂRII SANITARE
în exercitarea rolului ei, planificarea serviciilor medicale foloseşte următoa
rele principii:
a)
al dezvoltării proporţionale a elementelor sistemului prin determinarea ne
voilor şi posibilităţilor, şi prin intervenţie în elaborarea şi coordonarea armonizări
lor (eşaloane medicale, specialităţi, teritorii etc.). Dimensionarea şi fundamentarea
31 3

acestora se face pe baza indicatorilor de sănătate şi morbiditate; a indicatorilor ce
arată stadiul de echipare, dotare şi încadrare (servicii ambulatorii şi spitaliceşti,
aparatură, cadre etc.); a celor care arată volumul lor de activitate şi gradul de utili
zare (consultaţii, depistări, vaccinări, zile de spitalizare etc.), costul (pentru o de
pistare clinică sau de laborator, pentru o zi de spitalizare etc.) şi eficienţa (ca raport
între efortul uman, material şi financiar depus şi efortul util obţinut);
b) al interdependenţei componentelor micro- şi macrosistemului - generalteritorial şi sanitar. Aşa cum s-a menţionat mai înainte, acest principiu îşi are va
labilitatea atât pentru sistemul organizatoric sanitar (teritorial şi naţional), cât şi
pentru sectoarele activităţii social-economice la nivelul fiecărui teritoriu şi la nivel
naţional. La elaborarea planului, precum şi în realizarea lui se urmăreşte ca propu
nerile şi sarcinile de plan pentru obiectivul unui sector (producerea de medicamen
te etc.) să fie asigurate de către toate celelalte sectoare ce au activităţi cu specificul
lor (materie primă, transporturi, energie etc.);
c) al continuităţii în planificare, ce constă din îmbinarea planificării curente
cu cea de perspectivă, prima derivând din cealaltă şi ambele fiind necesare pentru a
se realiza scopul stabilit. în acest sens, din planurile pentru perioade îndelungate ce
conţin direcţiile şi obiectivele fundamentale, se extrag planurile pe perioade scurte
şi planurile curente ce conţin sarcinile anuale şi trimestriale. Planurile curente con
cretizează obiectivele planurilor de perspectivă la nivel de macro- şi microsistem.
îndeplinirea lor asigurând realizarea direcţiilor din planurile de lung termen.
Prin acest principiu al continuităţii se asigură îmbinarea obiectivelor imediate
cu cele de perspectivă ale sănătăţii în general şi ale fiecărui sector în parte la nivel
naţional şi teritorial.
Aşadar, teoretic şi în practică, după durata pentru care se face anticiparea şi
după gradul de detaliere, planurile sanitare, ca şi în celelalte sectoare, sunt de două
feluri, ele elaborându-se şi executându-se:
- p e termen lung (obişnuit pe 5 ani), sunt elaborate pe baza prognozelor, se
mai numesc planuri de perspectivă şi conţin anunţarea scopului, obiective
lor şi resurselor necesare;
- p e termen scurt, se sprijină pe direcţiile planurilor de perspectivă; se nu
mesc obişnuit planuri curente sau anuale, conţin cu atât mai multe detalii şi
angajează cu atât mai multe activităţi proprii cu cât durata este mai scurtă;
d) al argumentării ştiinţifice a direcţiilor de bază ale planului, indicii căruia
se sprijină pe datele ce caracterizează tendinţele morbidităţii şi necesităţile popula
ţiei în asistenţă medicală şi deservire curativo-profilactică;
e) al combinării planificării teritoriale şi de ramură, adică legătura organi
că a planurilor departamentale cu planurile unor anumite teritorii administrative.
Trebuie luaţi în calcul aşa factori, ca distribuirea forţelor de producţie, caracterul
aşezării locuitorilor (mai ales în sate), structura de ramură a instituţiilor serviciilor
medicale şi potenţialul lor, consecutivitatea construcţiei lor etc.
10.4. METODELE ŞI FORMELE DE PLANIFICARE
în activitatea de planificare, de fundamentare a nevoilor şi de corelare a acesto
ra cu posibilităţile de micro- şi macrosistem (unitate şi respectiv ramură, teritoriu)
se folosesc în principal cinci metode:
31 4

a) metoda balanţelor - se determină proporţiile necesare dintre ramuri şi
subramuri şi se fundamentează echilibrul necesar dezvoltării economice. Din punc
tul de vedere al obiectului, balanţele pot fi:
- materiale - ele se întocmesc pe produse (mijloace de producţie, princi
palele bunuri de consum) şi corelează resursele cu nevoile pentru fiecare
produs;
- valorice - cum sunt: balanţa produsului social, a venitului naţional, bugetul
de venituri şi cheltuieli etc.;
- ale forţei de muncă - care coordonează resursele forţei de muncă pe cate
gorii cu utilizarea lor şi cu necesităţile pentru fiecare ramură a economiei.
b) metoda normării - utilizată concomitent cu metoda balanţelor: se sta
bileşte: consumul de materii prime, materiale etc., necesare pentru realizarea cu
eficienţă a activităţii. în sectorul sanitar există norme obligatorii (la alocaţia de
hrană, retribuţia personalului, consumul de energie, de combustibil etc.) la toate
materialele de întreţinere. Separat de acestea există baremuri pentru echipament şi
cazarmament (halate, lenjerie pentru bolnavi, cearşafuri etc.);
c) metoda analitică - folosită pentru aprecierea nivelului iniţial şi nivelu
lui obţinut la compararea planului cu analiza îndeplinirii lui. Cu ajutorul acestei
metode se determină indicii sănătăţii populaţiei, asigurarea populaţiei cu personal
medical, cu paturi de spital, se calculează indicii de volum ai asistenţei medicale (%
spitalizării, frecvenţa medie la un locuitor pe an) ş.a.;
(I) metoda comparaţiei - parte componenţă a metodei analitice; cu ajutorul ei
se poate determina direcţia proceselor de dezvoltare, se pot aprecia diferiţi indici,
ca de exemplu cel al morbidităţii, al mortalităţii, adică comparând indicii în dina
mică, pe parcursul câtorva ani, sau comparând indicii analogi ai diferitor teritorii
administrative;
e)
metoda economică - se pot demonstra ştiinţific variantele optime ale pla
nului.
în planificarea şi organizarea serviciilor medicale se folosesc, de asemenea,
aşa metode ca: programarea liniară, teoria deservirii în masă, metode de cercetare
statistică (Monte-Carlo), modelarea matematică ş.a.
Din punctul de vedere al obiectivului urmărit, la nivelul unei unităţi economice
(întreprinderi), planificarea îmbracă două forme: tehnico-economică şi operativă.
a) Planificarea tehnico-economică cuprinde întocmirea planului de perspec
tivă (de regulă pe 5 ani, în care se fundamentează dezvoltarea unităţii, precum şi
căile şi mijloacele de realizare a sarcinilor de plan) şi a planurilor curente anuale,
în care se detaliază şi se precizează sarcinile din planul de perspectivă. Planificarea
tehnico-economică se realizează cu ajutorul planului economico-social al unităţii,
parte integrală a planului naţional unic, care reprezintă programul întregii activităţi
tehnico-productive, financiare şi sociale pe o perioadă de timp.
b) Planificarea operativă execută defalcarea şi detalierea sarcinilor de plan: în
teritoriu (în cadrul structurii organizatorice, de exemplu a spitalului orăşenesc - pe
dispensare, pentru policlinică cu serviciile sale. pe secţiile şi serviciile spitalului
etc.) şi în timp (pe trimestre, luni).
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10.5. ETAPELE PROCESULUI DE PLANIFICARE SANITARĂ
Folosirea planificării, ca metodă de conducere a serviciilor de sănătate, cere
cunoştinţe, experienţă şi stăpânirea tehnicilor statistico-matematice. în plus, sunt
necesare informaţii pertinente, unele special culese, despre întreg sectorul sanitar,
precum şi despre celelalte sectoare social-economice din teritoriu, care ar reda pon
derea fiecărui sector şi dependenţa lor în cadrul sistemului teritorial, contribuţia la
problemele de sănătate şi posibilităţile de participare la rezolvarea lor. Imaginea
completă a cadrului general este totdeauna necesară când hotărârile anticipează
acţiunile şi resursele pentru stabilirea şi rezolvarea de obiective.
în scopul ameliorării sănătăţii populaţiei, activităţile ce se desfăşoară înainte
de stabilirea obiectivului şi până la realizarea Iui sunt prezente sub formă de etape
ce sunt cuprinse în procesul de planificare:
I. într-o etapă de început se analizează şi se exprimă prin indicatori situaţia
stăriţ de sănătate a colectivităţii, formulându-se problemele de sănătate ale popula
ţiei. în raport cu ponderea în colectivitate a fiecărei probleme (niveluri, distribuţie,
gravitate, implicaţii) şi cu tendinţa acestora se stabileşte ierarhizarea lor, începând
cu cele mai importante. Se ia, apoi, fiecare problemă şi se indică în dreptul ei: ce e
necesar de executat şi cât se poate realiza în raport cu stadiul ştiinţific şi tehnic, în
ce interval de timp se poate obţine un grad de schimbare favorabilă, ce alte sectoare
nemedicale pot participa şi cu ce pot ele contribui, ce şi de câte resurse materiale
şi umane au nevoie serviciile medicale şi pe câte se poate conta. Sarcina mare a
planului e de a se asigura că obiectivele sunt în concordanţă cu resursele. Această
etapă din procesul de planificare este laborioasă şi hotărâtoare pentru conţinutul
planului.
II. Etapa următoare constă în căutarea şi elaborarea mai multor variante de
rezolvare pentru fiecare problemă. Pentru stabilirea variantei optime, se apelează
la tehnici de cercetare operaţională şi Ia cele de economie sanitară. Ele oferă ele
mentele necesare raţionamentului şi deciziei în precizarea opţiunii sau renunţării
la problemă, precum şi pentru ordonarea problemelor reţinute sub forma listei de
priorităţi.
III. Având ca suport lista priorităţilor problemelor de sănătate şi continuând
procesul de planificare, următoarea etapă e reprezentată de stabilirea planului. Ea
conţine: formularea clară şi completă a obiectivelor şi precizarea la fiecare obiectiv
a resurselor disponibile, a gradului de ameliorare şi a duratei de timp în care s-ar
putea obţine, a relaţiilor cu alte unităţi medicale şi cu alte sectoare nemedicale.
Aşadar, lista priorităţilor ce au resurse disponibile şi posibilităţi tehnice constituie
suportul formulării obiectivelor de plan pentru o perioadă determinată.
Pentru punerea în lucru şi dirijarea îndeplinirii planului este necesară elabo
rarea, în această etapă, a unui program de măsuri tehnice şi organizatorice. Acesta
cuprinde detalii privind responsabilităţile şi competenţele repartizate pentru exe
cutarea planului, legătura dintre compartimente, calendarul principalelor operaţii,
criterii şi indicatori de evaluare a rezultatelor şi alte detalii necesare îndeplinirii
planului. Cu aceste precizări făcute în programul de măsuri tehnice şi organizato
rice planul este pregătit a fi pus în lucru.
IV. Următoarea etapă cuprinde activ ităţi ce au rolul să dirijeze şi să urmărească
îndeplinirea planului. Aceste activităţi se execută de către coordonatorul general.
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care posedă responsabilităţi şi competenţe să urmărească continuu şi să evalue
ze periodic realizarea sarcinilor de plan. Coordonatorul general asigură realizarea
legăturii dintre compartimente şi în cadrul funcţiei de control - are competenţa să
rectifice detaliile activităţilor de îndeplinire a planului, când apar situaţii ce n-au
putut fi prevăzute la etapa de elaborare a planului.
V.
Procesul de planificare se încheie cu bilanţul final al îndeplinirii planului,
în această etapă, cu aceleaşi criterii anterior stabilite şi practicate, se face evaluarea
rezultatelor planificate, apreciindu-se ceea ce s-a obţinut în raport cu ceea ce s-a
stabilit anticipat: eficacitatea tuturor prevederilor planului sau a unei singure ac
ţiuni (de ex. a introducerii vaccinării antirubeolice, a tratamentului cu o formă de
penicilină a anginelor streptococice depistate etc.), avantajul unui procedeu terape
utic aplicat în acţiunea de depistare - rezolvare, beneficiul de an la creşterea duratei
medii a vieţii după programul de prevenire şi combatere a bolilor cardiovasculare.
Asemenea activităţi de evaluare se întreprind nu numai în finalul sau la începutul
planului, ci şi pe parcursul desfăşurării lui, măsurând sistematic realizările obţinute
în raport cu obiectivele sau scopurile propuse, determinând, rectificând sau înlo
cuind sarcinile stabilite anticipat cu altele mai eficace, mai eficiente sau mai puţin
riscante. Astfel, prin informaţiile ce se obţin de la evaluare, planificarea suferă in
fluenţă „în retur" pentru a-şi ameliora propriul proces.
Prin ameliorarea detaliilor tehnice de analiză şi de măsurare a rezultatelor,
evaluarea îşi găseşte utilitatea şi intervine în toate etapele principale ale procesului
de planificare şi are următoarele roluri şi semnificaţii:
- prin aprecierea anticipată a rezultatelor ajută în stabilirea opţiunilor, renun
ţărilor şi priorităţilor, în măsurarea valorii diferitor variante şi în alegerea celei con
venabile, în formularea obiectivelor de plan şi a oportunităţii lor; în aceste etape de
început ale procesului de planificare ea are semnificaţia de anticipare, prospectivă,
a unei evaluări apriori;
- în etapa de îndeplinire a planului, evaluarea - măsurând continuu rezul
tatele - are un rol dinamic de perfecţionare a strategiilor de acţiune, de adaptare
sau corectare a detaliilor de execuţie la situaţiile imprevizibile, de determinare a
reanaiizării situaţiei sănătăţii populaţiei, sau declanşare a căutării de noi varian
te convenabile; intervenţia în această etapă este cea mai utilă în sensul executării
obiectivului;
- în etapa finală, evaluarea determină în ce măsură au fost realizate obiec
tivele, dimensionează valoarea rezultatelor în raport cu volumul resurselor con
sumate, apreciază adecvatitatea şi eficacitatea programului de măsuri tehnice şi
organizatorice, analizează critic întreaga activitate de pregătire şi de îndeplinire a
planului. în această etapă finală ea are o semnificaţie a posteriori; privind în urmă,
ea apreciază retrospectiv toate activităţile desfăşurate prin procesul de planificare
pentru realizarea scopului. Retroinformarea furnizată de evaluare asigură cunoaş
terea a ceea ce a rămas de făcut sau ce rezultate urmează să apară în continuare.
Prin rolul şi utilitatea ei, evaluarea face parte integrantă din orice proces de
planificare, controlându-i rezultatele şi adaptându-i continuu detaliile. în plus, la
planurile de perspectivă, evaluarea ajută la stabilirea îndeplinirii şi la bilanţul pla
nului anual, încheind astfel ciclul planificării anuale şi declanşând ciclul unui nou
plan anual. în conducerea serviciilor medicale, planificarea devine, astfel, un pro
ces necesar asigurării progresului.
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Etape şi tehnici similare de planificare există şi când obiectivul planificării
vizează numai o singură problemă de sănătate la toate vârstele (o clasă de boli, o
boală) ori ameliorarea sănătăţii unui grup din populaţia teritorială. Termenul ce
se foloseşte în asemenea situaţii este cel de program sanitar, cu sau fără ataşarea
unui program propriu de măsuri tehnico-organizatorice, de exemplu: programul de
prevenire şi combatere a bolilor cardiovasculare sau a cancerului, programul de
apărare şi promovare a sănătăţii mintale etc., respectiv - programul de prevenire şi
combatere a tuberculozei, a hipertensiunii arteriale etc. şi respectiv programul de
sănătate a mamei, copilului şi tineretului, a populaţiei ocupate în producţia socială
etc. sau programul de dezvoltare a bazei materiale şi de cadre medicale (superioare,
medii), toate aceste programe făcând parte din planul sanitar unic pentru populaţia
unui teritoriu. In aceste cazuri, procesul de planificare trebuie să ţină seama de
necesitatea participării mai multor unităţi şi eşaloane medicale, de tehnicitatea şi
de resursele acestora. Astfel, când se evaluează rezultatele anticipate sau finale ale
unui plan global de ameliorare a sănătăţii populaţiei sau a unui program sanitar,
trebuie să se ţină seama că efectele măsurilor ce se planifică apar ceva mai târziu, o
evaluare finală pripită putând fi înşelătoare.
De aceea, activitatea de planificare necesită nu numai tehnicitate şi experienţă,
ci şi multă negociere între planificatorii sanitari şi cei din sectoarele productive, şi
între aceştia şi cei financiari. în alte situaţii sunt necesare elaborări de noi soluţii cu
renunţări mai severe ori cu schimbarea termenelor. Planificatorul poate avea, deci,
roluri diferite: negociator, expert în identificarea obiectivelor posibile sau soluţiilor
conjuncturale. Separat de această funcţie, responsabilul de decizie alege soluţia şi
strategia, iar administratorul pune în lucru şi urmăreşte îndeplinirea planului. Pla
nificarea şi conducerea acţiunii necesită să coexiste integrat pentru că sunt operaţii
legate şi oferă avantaje reciproce, dar să nu se uite că prin planificare nu se caută o
soluţie ideală, ci una optimă - tehnică plus financiară, rezultată din ordonarea priori
tăţilor şi corelată cu resursele. După cum nu trebuie să se confunde competenţele, în
timp ce planificarea e o obligaţie pentru toţi cei care au responsabilităţi de decizie,
la planificator nu se ataşează competenţa de decizie, confundarea competenţelor
aducând complicaţii în selectarea soluţiei.
10.6.
PLA N IFIC A R EA
ST R A T E G IC Ă ÎN SISTEM U L DE SĂNĂTATE
Instituţiile medicale de succes ştiu cum să se adapteze şi cum să răspundă
schimbărilor continue ale pieţei serviciilor medicale prin intermediul unei planifi
cări strategice orientate către această piaţă.
Planificarea strategică, orientată către piaţă, reprezintă procesul managerial
de stabilire şi menţinere a unei relaţii viabile între obiectivele, pregătirea angaja
ţilor şi resursele unei instituţii medicale, pe de o parte, şi conjunctura pieţei, pe de
altă parte.
Obiectivul planificării strategice constă în permanenta adaptare a activităţilor
şi a serviciilor instituţiei medicale, în scopul dezvoltării ei şi al obţinerii profituri
lor propuse.
Planificarea strategică se poate defini prin trei aspecte esenţiale:
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Primul aspect presupune că activităţile instituţiei medicale trebuie să fie consi
derate ca alcătuind portofoliul investiţional al acesteia, ea hotărând care activitate
anume va fi extinsă, menţinută sau eliminată. Fiecare activitate are un potenţial de
profit diferit, în funcţie de care trebuie alocate resursele instituţiei medicale.
Cel de-al doilea aspect constă în aprecierea corectă a potenţialului de profit
viitor al fiecărei activităţi, prin luarea în calcul a ritmului de extindere a pieţei şi a
poziţiei instituţiei medicale pe piaţă. Utilizarea ca termen de referinţă a volumului
actual de servicii sau a profiturilor nu este suficientă.
Cel de-al treilea aspect esenţial al planificării strategice este cel legat de stra
tegie. Pentru fiecare activitate în parte instituţia medicală trebuie să pună la punct
un plan în vederea atingerii obiectivelor pe termen lung. Fiecare instituţie medicală
trebuie să afle singură care strategie i se potriveşte cel mai bine în lumina poziţiei
proprii în domeniul respectiv, precum şi a obiectivelor, ocaziilor ivite, pregătirii
angajaţilor şi resurselor sale.
Pentru a înţelege mai bine ce este planificarea strategică în domeniul sănătăţii
trebuie să observăm că majoritatea instituţiilor medicale mari sunt organizate în
patru niveluri: corporativ; divizionar, p e unităţi şi p e servicii. La sediul central al
departamentului medical are loc elaborarea unui plan strategic corporativ care să
uşureze drumul organizaţiilor către un viitor profitabil. Aici se iau deciziile legate
de resursele care urmează a fi alocate fiecărei divizii. De asemenea, aici se hotărăşte
care din activităţi vor fi amplificate sau eliminate.
Fiecare divizie (direcţie de activitate - de exemplu: chirurgia, pediatria sau
urgenţa medicală) pune la punct un pian divizionar privind alocarea de fonduri
fiecărei unităţi medicale din cadrul diviziei respective. La rândul ei, fiecare unitate
îşi elaborează propriul plan strategic. în sfârşit, la nivelul serviciilor medicale se
elaborează un plan de marketing destinat atingerii obiectivelor pe piaţa serviciului
în cauză. Toate aceste planuri sunt apoi implementate la diverse niveluri, urmărindu-se şi apreciindu-se rezultatele, şi adoptându-se soluţiile necesare.
Principala problemă cu care se confruntă instituţiile medicale în prezent este
cum să se lanseze şi să se menţină în afaceri viabile, în condiţiile unei pieţe şi ale
unui mediu de afaceri în perm anentă schimbare. Recent firma de consultanţă
Arthur D.Little a propus modelul unei instituţii de înaltă performanţă, bazat pe
patru factori (figura 34) pe care îi vom analiza în continuare.

Stabilirea strategiilor
pentru satisfacerea
beneficiarilor _____
prin îmbunătăţirea
principalelor
procese
—
prin
m obilizarea
resurselor

___

Figura 34. Instituţie medicală de mare performanţă
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Punctul de pornire al oricărei afaceri din domeniul medicinei constă în iden
tificarea beneficiarilor săi şi a nevoilor acestora. In mod obişnuit, majoritatea in
stituţiilor medicale urmăresc să satisfacă în primul rând interesele acţionarilor săi
(organele publice) şi ale pacienţilor. Astăzi se admite din ce în ce mai mult faptul
că dacă nu se oferă satisfacţie şi celorlalţi beneficiari - angajaţilor (în special me
dicilor), furnizorilor de agenţi termici, distribuitorilor de medicamente, aparataje
medicale etc. - perspectiva afacerilor medicale ar putea deveni neprofitabilă. O
instituţie medicală inteligentă oferă un nivel ridicat de satisfacţie în primul rând an
gajaţilor săi, motivându-i să se perfecţioneze şi să caute soluţii noi, originale pentru
problemele instituţiei. Ca rezultat vor apare servicii medicale de calitate superioa
ră, care vor contribui la creşterea gradului de satisfacere a pacienţilor şi, implicit,
la extinderea şi creşterea profiturilor, spre satisfacţia acţionarilor {figura 35).
Atingerea unor anumite niveluri de satisfacţie nu poate fi realizată decât prin
organizarea şi conducerea proceselor de muncă. In general, activitatea unei institu
ţii medicale se desfaşoară în cadrul unor secţii de profil. Acest tip de structură orga
nizatorică ridică, însă, unele probleme. De regulă, secţiile specializate acţionează
în direcţia maximizării propriilor obiective, care pot să nu coincidă cu obiectivele
instituţiei medicale. Din această cauză ritmul de lucru scade, proiectele suferă mo
dificări pe măsură ce sunt transmise dintr-o secţie în alta.

Figura 35. Relaţiile dinamice existente între grupurile de beneficiari ai unei instituţii
de înaltă performanţă

In prezent instituţiile medicale acordă o atenţie sporită organizării şi conduce
rii proceselor, şi mai puţin secţiilor de profil. Există tendinţa de a constitui echipe
multifuncţionale, care s-ar ocupa de organizarea şi desfăşurarea proceselor me
dicale. Viitorul aparţine acelora care vor da dovadă de o capacitate superioară de
organizare a proceselor structurale ale unei activităţi medicale.
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Pentrubuna desfăşurare aproceselor instituţia medicală are nevoie de resurse
- forţe demuncă, echipamente, alimente, medicamente, informaţii etc. Aceste re
surse pot fi achiziţionate, concesionate sau închiriate. S-a constatat că unele resurse
aflate sub controlul instituţiilor medicale nu
sunt la fel de bine valorificare ca şi cele pe
MISIUNEA UNITĂŢII
care le-ar putea atrage din afara lor. Unele
resurse externe pot fi obţinute cu costuri mai
mici. Din ce în ce mai multe instituţii medi
____
cale se orientează către surse externe, când
este vorba de resurse de importanţă secun
Analiza
A naliza
dară, preferând să păstreze controlul asupra
m ediului
m ediului
intern
extern
resurselor şi capacităţilor structurale, întrucât
acestea stau la baza planificării strategice a
viitoarelor
activităţi şi servicii medicale.
I
I
Latura organizatorică a unei instituţii
medicale cuprinde structura, politica şi cultu
F o rm u la re a obiectivului
ra sa, elemente ce tind să creeze disfuncţionalităţi într-un mediu care se găseşte în continuă
F o rm u la re a strategiei
evoluţie. în timp ce structura funcţională şi
politică admit modificări, cultura unei insti
j'
tuţii medicale este elementul cel mai greu,
E laborarea p ro g ram u lu i
dar şi cel mai important de schimbat. Aceasta
presupune un efort considerabil din partea
Im p le m e n ta re a
administraţiei. Crearea unei echipe conştient
angajate în realizarea obiectivelor şi care ma
nifestă interes faţă de valorile comune este
Reacfii şi c o n t r o l
cheia succesului într-o activitate medicală.
Procesul de planificare strategică la nivelul
Figura36. Procesul de planifi
instituţiilor medicale constă din 8 etape reda
care strategică la nivelul unităţii
te în figura 36.
Instituţia medicală trebuie să-şi definească misiunea specifică în cadrul mai
larg al misiunii organizaţiei medicale din care face parte. De exemplu. Centrul
Medicilor de Familie trebuie să-şi definească mai clar misiunea sa în corespundere
cu capacităţile, segmentele de piaţă, poziţia verticală şi geografică pe care o ocupă.
De asemenea, el trebuie să-şi definească obiectivele şi politica specifică într-un
plan separat.
Misiunea instituţiilor medicale ţine de acordarea serviciilor medicale populaţi
ei pe diferite niveluri şi nu pe realizarea altor activităţi (spre exemplu, comerciali
zarea produselor farmaceutice).
Directorul unei instituţii medicale trebuie să cunoască la toate etapele de timp
care elemente ale mediului extern trebuie să fie luate în considerare pentru a atinge
obiectivele propuse. în general, o instituţie medicală trebuie să urmărească princi
palele forţe ale macromediului (demografic, economic, politic, social, cultural) şi
componentele micromediului (pacienţii, concurenţii, furnizorii etc,), care pot in
fluenţa capacitatea de a obţine profituri. Instituţia medicală trebuie să dispună de
un serviciu de marketing, care să urmărească principalele tendinţe şi evoluţii ale
mediului extern.
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Pentru fiecare din aceste componente conducerea instituţiei medicale trebuie
să identifice ocaziile şi ameninţările care apar.
Ocazia de piaţă reprezintă un segment de piaţă caracterizat printr-o anumită
nevoie, pe care instituţia medicală o poate desfăşura ca o activitate profitabilă. De
exemplu, implementarea asigurărilor obligatorii de sănătate reprezintă o ocazie de
piaţă pentru instituţiile medicale.
Ameninţarea este o piedică apărută ca urmare a unei tendinţe sau a unei evo
luţii nefavorabile a mediului, care, în absenţa unei acţiuni ofensive din partea insti
tuţiei, ar duce la deteriorarea capacităţilor de producere a serviciilor medicale sau a
profiturilor (de exemplu, lipsa posibilităţilor de pregătire profesională a medicilor
pentru a desfăşura servicii specifice sau de înaltă performanţă). O activitate ideală
se caracterizează prin ocazii majore şi ameninţări minore; o activitate speculativă
presupune atât ocazii, cât şi ameninţări majore; o activitate matură prezintă ocazii
şi ameninţări scăzute, iar o activitate neechilibrată are ocazii puţine şi ameninţări
majore.
Analiza mediului intern include evaluarea periodică a punctelor tari şi a punc
telor slabe ale instituţiei medicale. Acest lucru poate fi realizat, completându-se un
formular similar celui reprezentat în tabelul 63.
Conducerea instituţiei medicale sau un consultant extern analizează toate ca
pacităţile acesteia, fiecare element fiind apreciat ca reprezentând o forţă majoră,
o forţă minoră, un factor neutru, o slăbiciune minoră sau o slăbiciune majoră. 0
instituţie medicală puternică va avea toţi factorii apreciaţi ca forţe majore. Con
form rezultatelor obţinute prin însumarea pe verticală a aprecierilor se vor identi
fica punctele tari şi punctele slabe ale activităţii analizate. Analiza punctelor tari şi
slabe ale unei instituţii medicale nu implică automat nici faptul că aceasta trebuie
să-şi corecteze toate slăbiciunile, dar nici că trebuie să-şi facă un titlu de glorie din
toate punctele tari pe care le posedă.
După definirea misiunii şi analiza mediului extern şi intern se va trece la sta
bilirea obiectivelor pentru perioada planificată. Cele mai multe instituţii medicale
urmăresc un singur obiectiv, cum ar fi ameliorarea sănătăţii populaţiei, dar altele îşi
fixează un grup de obiective, de exemplu creşterea profiturilor, creşterea cotei de
piaţă, inovarea, reputaţia etc.
Pentru ca sistemul de realizare să fie funcţional, obiectivele trebuie să fie ierarhizabile, măsurabile, realiste şi compatibile.
Obiectivele definesc ceea ce vrea să realizeze o instituţie medicală, iar strate
gia îi arată acesteia calea pe care trebuie să o urmeze pentru a atinge obiectivele
propuse.
Deşi există o multitudine de strategii posibile, vom analiza modelul propus de
specialiştii planificării strategice, care le-au încadrat pe toate sub trei tipuri gene
rice:
1.
Strategia celor m ai m ici preţuri la serviciile medicale. Activitatea in
tuţiei este îndreptată spre obţinerea celor mai mici preţuri la servicii, astfel încât
preţurile la serviciile medicale să fie sub cele ale concurenţei şi să câştige o cotă
cât mai mare de piaţă. Instituţiile medicale care aplică această strategie trebuie să
deţină tehnologii medicale avansate, angajaţi bine pregătiţi şi un potenţial logistic
ridicat.
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Tabelul 63
Formular-model de analiză
a punctelor tari şi slabe ale unei instituţii medicale

Joasă

M edie

m ajo ră
S lăbiciune

R idicată

m inoră

IM P O R T A N Ţ Ă

S lăbiciune

m in o ră
Forţă

N eutru

m ajo ră
Forţă

A P R E C IE R I

C apacitatea e c o n o m ic ă

-

reputaţia instituţiei
cota de piaţă
calitatea serviciilor
eficienţa politicii de preţ
eficienţa distribuţiei
eficienţa promovării
eficienţa inovaţiei
acoperirea cererii la nivel
geografic

C apacitatea fin a n c ia ră

- costul/disponibilitatea capitalului
- fluxul de numerar
- stabilitatea financiară
Capacitatea p ro d u c tiv ă

-

mijloacele
economiile de scară
forţa de muncă calificata
capacitatea de a deservi conform
graficului
- aptitudinile tehnice

Capacitatea o r g a n i z a t o r i c ă

-

conducerea vizionară
salariaţii implicaţi
capacitatea de orientare
organizarea flexibilă/dinamică

2.
Strategia de diferenţiere. Instituţia medicală se concentrează asupra obţine
rii unor performanţe superioare în ceea ce priveşte o serie de avantaje oferite pa
cienţilor, apreciate de o mare parte din ei. Instituţia poate încerca să obţină poziţia
de lider în domeniul prestării serviciilor, al calităţii, al tehnologiei etc., însă îi va
fi aproape imposibil să fie prima în toate aceste domenii concomitent. Ea trebuie
să îmbunătăţească acele puncte tari care îi oferă avantaje în deservirea pacienţilor.
De exemplu, instituţia care urmăreşte să devină lider în privinţa calităţii trebuie să
achiziţioneze cele mai bune medicamente şi aparataje în vederea realizării celor
mai bune rezultate de tratament al bolnavilor.
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3.
Strategia de concentrare. în acest caz instituţia medicală se concentrea
asupra unuia sau mai multor segmente înguste ale pieţei serviciilor medicale şi nu
pe pieţe mari. Cunoscând nevoile specifice acestor segmente, instituţia medicală
poate opta apoi pentru una din strategiile prezentate anterior.
Instituţiile medicale care nu vor aplica o strategie bine definită vor avea de
pierdut odată cu apariţia concurenţei. în plus. aplicarea celei mai eficiente strategii
presupune adeseori găsirea unor parteneri strategici în vederea satisfacerii cererii
de servicii medicale a consumatorilor.
După stabilirea strategiei, instituţia medicală trebuie să elaboreze programele
care vor sprijini linia de acţiune aleasă. Astfel, dacă instituţia medicală şi-a fixat ca
obiectiv obţinerea supremaţiei în domeniul tehnologiilor medicale, ea trebuie să
deruleze programe menite să întărească compartimentul de cercetare - dezvoltare,
să atragă profesionişti abili, să creeze servicii de vârf, să elaboreze programe de
promoţie care să pună în evidenţă rolul său de lider în acest domeniu.
Implementarea strategiei
Uneori este posibil ca o strategie bine definită şi programele care o sprijină să
nu fie suficiente, instituţia medicală respectivă eşuând în punerea lor în practică.
Pentru reuşita implementării unui program strategic este important ca anga
jaţii respectivei instituţii medicale să împărtăşească acelaşi m od de comportare şi
gândire, adică să realizeze acelaşi stil în activităţi. Al doilea element - aptitudinile
- presupune faptul ca angajaţii să posede aptitudinile necesare îndeplinirii strate
giei instituţiei medicale. Valorile comune se referă la faptul că angajaţii se conduc
în activitatea lor după aceleaşi valori şi tind spre aceleaşi scopuri. Atunci când sunt
prezente toate aceste elemente, instituţiile au mai mult succes în implementarea
programelor lor strategice.
Pe măsura implementării strategiei, instituţia medicală trebuie să evalueze re
zultatele şi să urmărească evoluţia mediului în care operează. Unele medii sunt
destul de stabile, altele evoluează lent într-un mod relativ previzibil, în timp ce
altele se modifică rapid şi imprevizibil. Un singur lucru este cert - la un anumit
moment mediul se va schimba. Când va avea loc acest lucru instituţia medicală va
fi nevoită să-şi revizuiască programele, strategia şi chiar obiectivele. Instituţiile şi
organizaţiile cu capacitate de adaptare supraveghează în permanenţă mediul şi în
cearcă să păstreze o legătură viabilă cu evoluţia acestuia, operând după principiile
planificării strategice.

CAPITOLUL 11

B A Z E L E T E O R E T IC E A L E M A R K E T IN G U L U I

11.1. NOŢIUNI GENERALE
Marketingul reprezintă un ansamblu coerent de activităţi, metode şi tehnici,
având drept scop cunoaşterea cerinţelor materiale şi spirituale ale societăţii/consu
matorului, organizarea şi desfăşurarea proceselor economice şi sociale în mediul
satisfacerii la timp, calitativ şi eficient a acestor cerinţe.
Noţiunea de marketing provine de la verbul „to market", care înseamnă „a
cumpăra/a vinde"'.
Acest termen, în domeniul ştiinţei corespunde mai multor accesiuni: o discipli
nă, o activitate practică, o funcţie a întreprinderii etc.
Concepţia contemporană de marketing are o perioadă de dezvoltare neînde
lungată. Marketingul a apărut la începutul secolului al XX-lea, ca parte componen
tă a dirijării, atunci, când a apărut concurenţa în producere, care se manifesta mai
acut în ţările cu economie dezvoltată. Economiştii americani subliniau că în această
perioadă problema de bază a producătorilor de mărfuri şi servicii era analiza şi or
ganizarea desfacerilor. Atunci marketingul se ocupa doar cu realizarea mărfurilor.
In universităţile din SUA în cursul de marketing se abordau în special problemele
de ordin organizatoric ale desfacerilor,
vânzărilor şi reclamei.
La structurizarea evoluţiei market
1800
ingului s-a constatat că această ştiinţă, în
realitate, reflectă în dinamică procesul
1850
dezvoltării economice a ţărilor dezvol
tate, care au parcurs în evoluţia lor trei
stadii: extractivă, comercializare, pro
ducere {figura 37).
1930
Ultima din ele dezvăluie mai am
plu apariţia marketingului şi include trei
1950
faze (figura 58):
a)
1980
1850 până la începutul a. 1930). In ac
tivitatea companiilor predomina proiec
tarea, producerea sau asamblarea produ
selor şi serviciilor destinate vânzării. Se
acorda atenţie preponderent propriilor
Figura37. Dezvoltarea economiei S U A sarcini de producţie, ignorându-se cerinşi evoluţia sistemului de afaceri
ţele beneficiarilor.
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O rie n ta rea spre p roducere

O rie n ta re a spre m ark etin g

Legătură inversă

Figura 38.

Fazele apariţiei marketingului

b) Orientarea spre vânzări (orientarea spre vânzare, 1930-1949). Criza din
1929-1933 a diminuat cheltuielile consumatorilor şi a adus la o stare de suprapro
ducţie, imposibilă de absorbit de către pieţele de desfacere. Acest fapt a condus la
deplasarea accentului de la producere spre vânzare şi promovare. în acest context
au crescut cheltuielile pentru reclamă şi promovare. A apărut un sistem economic
caracterizat prin aşa-numita „vânzare în mod d u r’ pentru a scăpa de supraproduc
ţie. Accentul pe vânzare şi promovare a persistat până la începutul celui de-al doi
lea Război Mondial.
c) Orientarea spre marketing (din anul 1950, continuă şi astăzi) a început
atunci, când întreprinderile erau preocupate de identificarea unor modalităţi de
a-şi satisface. în mai mare măsură, clienţii. Căutările lor au adus la ideea generală
de marketing, pe care o cunoaştem astăzi. Companiile mai înaintate ale SUA, în
suşind conceptul de marketing, au început să-i implementeze activ practicile. Cea
mai mare influenţă în acest domeniu. în lumea afacerilor şi industriilor, a avut-o
compania ..General Electric”. în anul 1952, preşedintele acestei companii a ţinut
un discurs în care a menţionat termenul de „concept de marketing” şi, explicând
ideile de bază ale acestuia, a propus ca marketingul să devină o funcţie importantă
la nivelul întreprinderilor.
Să nu confundăm noţiunea „Vânzări" cu cea de „Marketing” (figura 39).
Diferenţe de bază între vânzări şi marketing.
♦ Marketingul anticipează cererea clienţilor şi creează servicii noi de la zero,
dar nu răspunde de vânzarea serviciilor existente şi neîntrebate pe piaţă.
♦ Activitatea marketing - efort strategic investiţional de lungă durată a între
gii întreprinderi.
♦ Activitatea vânzări - efort direct tactic de obţinere a unui venit de scurtă
durată.
♦ Diferenţa de bază: marketingul = „ceea ce doreşte clientul noi îi putem pro
duce”; vânzările (sales) = „noi producem, deci cumpăraţi de la n o i...”
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O rientarea spre vânzări

O rientarea spre m arketing

este cea care urmăreşte creşterea prin
orice mijloace a vânzărilor, şi, astfel, a
profiturilor. Aceasta se realizează, mai
ales, ca urmare a creşterii cantitative
a volumului produselor şi serviciilor
obţinute de întreprindere.

urmăreşte crearea acelor produse care
au la bază nevoile, dorinţele şi cerinţele
consumatorului, creşterea profiturilor fi
ind legată direct de creşterea gradului de
satisfacere a consumatorilor.

Figura 39. A spectele d istinctive ale noţiunilor „vânzare” şi „m ark eting”.

Premisa care a stat la baza apariţiei marketingului a constituit-o dinamismul
economico-social, ce caracterizează economia americană din perioada respecti
vă, dinamism imprimat de revoluţia tehnico-ştiinţifică. Progresul tehnic a gene
rat schimbări rapide în sortimentul şi calitatea produselor şi serviciilor. Modificări
profunde s-au produs şi în sfera consumului. Cerinţele consumatorilor au devenit
mai nuanţate şi mai dinamice. în acelaşi timp, accentuarea specializării, a diviziu
nii sociale şi internaţionale a muncii, integrarea pieţei naţionale în sistemul pieţei
internaţionale au accentuat procesul separării producţiei de consum. Ansamblul
mutaţiilor din sfera producţiei şi consumului au sporit posibilitatea dezacordului,
a nesincronizării lor în volum, structură şi timp. Ca urmare, companiile au început
să caute soluţii pentru racordarea lor la dinamica mediului, considerând oportună
asimilarea orientării de marketing.
11.2. FUNCŢIILE MARKETINGULUI
Marketingul reprezintă un instrument pentru adoptarea deciziilor de către
conducerea întreprinderilor cu scopul orientării întregului proces de producţie spre
necesităţile pieţei. Integrarea tuturor activităţilor de marketing sub o singură con
ducere şi prioritatea obiectivelor de marketing în cadrul celorlalte obiective repre
zintă generalizarea opticii de marketing în întreaga întreprindere. Condiţia succe
sului unei acţiuni de marketing este acceptarea conceptului de marketing de către
toate sectoarele întreprinderii. Prin urmare, marketingul devine un sistem deschis
şi dinamic de conducere şi organizare a întreprinderii.

Obligaţiile marketingului în cadrul unei întreprinderi:
Clasificarea 4P a lui Dj. Makkarti (figura 40):
• 1 P (product - produs) - Crearea unui produs sau serviciu cerut pe piaţă.
• 2 P (pricing - tarificare) - Crearea unui tarif bazat pe cheltuielile induse,
concurenţial şi interesant pentru utilizatorul final.
• 3 P (promoţie & publicitate) - Publicitatea şi promovarea produsului.
• 4 P (place - distribuţia) - Asigurarea canalelor de distribuţie a produselor
sau serviciilor oferite.
Scopul final ai marketingului - să creeze un produs atractiv ca preţ şi calitate,
disponibil în cât mai multe puncte de vânzări.
Astfel, în interacţiunea sa cu conducerea întreprinderii economice, marke
tingul, prin studierea permanentă a pieţei, analiza şi sinteza datelor, joacă un rol
important în luarea de decizii cu caracter practic în prosperarea unităţii economice
respective.
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Important: toţi cei 4 se realizează pentru C O N SU M A T O R
Figura 40. C lasificarea 4P a lui Dj. M akkarti

Analiza sistemului de marketing, ca o componentă a sistemului întreprinderii,
ne permite reflectarea principiilor variabile ce caracterizează dimensiunea între
prinderii, metodele şi tehnicile de conducere utilizate, dimensiunile pieţei actuale
şi potenţiale, resursele de producţie ale întreprinderii, profilul industrial şi comer
cial al ei. Exercitarea funcţiilor marketingului este determinată în final de aceste
variabile.
Criteriile principale ce caracterizează conceptul de marketing sunt:
1. Considerarea consumatorului ca elementul principal care trebuie să fie
permanent în centrul atenţiei pentru dezvoltarea şi prosperarea unei întreprinderi
producătoare de mărfuri şi servicii.
2. Programul genera! constituie obiectul de bază al activităţii întreprinderii,
având în subordonarea sa toate celelalte programe axate pe principalele comparti
mente funcţionale.
3. Elaborarea unei strategii şi politici de marketing bazate pe realitatea
concretă, prezentă şi viitoare, de pe piaţă şi care ar permite întreprinderii să-şi înde
plinească în condiţii de eficienţă optimă planul de realizări.
4. Cercetarea pieţei şi cunoaşterea permanentă a situaţiei actuale şi a ten
dinţelor de viitor ale acesteia sub toate aspectele (calitate, cantitate, preţ, ambalaj,
politică comercială, concurenţă etc.) constituie un instrument activ în elaborarea
deciziilor.
Din analiza acestor criterii rezultă funcţiile marketingului:
- Funcţia de cercetare (funcţia-premisă).
Cercetarea de marketing nu trebuie confundată cu cercetarea (studiul) pieţei.
Prima noţiune are un spectru mai larg şi o include şi pe cea de-a doua. Cercetarea
de marketing constituie un instrument folosit în scopul luării de decizii referitoare
la diversele direcţii de acţiune ale marketingului - produs, preţ, distribuţie, promo
vare. Cercetarea de marketing a pieţei începe cu mult înaintea fabricării produsului
şi continuă până în momentul intrării sale în consum şi chiar după aceea. Ea intră
în acţiune încă de la fundamentarea deciziei de investiţie pentru construirea unei
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instalaţii sau elaborarea unui program de servicii medicale, determinând premise
le de vânzare ale produsului - instalaţiei sau serviciului, continuă cu investigarea
folosirii celor mai adecvate canale de distribuţie şi celor mai eficiente metode de
promovare, urmărind ca, chiar după vânzarea produsului, să asigure consumato
rului o gamă cât mai completă de servicii, spre а-i asigura o satisfacţie cât mai
deplină în utilizarea produsului respectiv. Prin contribuţia sa la oferirea unor produ
se corespunzătoare cerinţelor pieţei, cercetarea de marketing are un rol important,
atât prin eficienţa activităţii producătorului, cât şi prin satisfacerea mai deplină a
necesităţilor consumatorului. Cercetarea de marketing a pieţei are un rol esenţial
în fundamentarea deciziilor de marketing şi prin aceasta - în însăşi conducerea
activităţii întreprinderii.
- Funcţia comercială.
Funcţia comercială trebuie privită ca o funcţie globală Ia nivelul întreprinderii,
în vechea concepţie comercială, toate eforturile întreprinderii, în special activitatea
de vânzare, de popularizare şi publicitate, erau îndreptate spre sprijinirea vânzării
a tot ce producea întreprinderea. Funcţia comercială a marketingului implică un
întreg sistem de decizii în relaţiile dintre întreprindere şi piaţă. Ea are scopul să dea
indicaţii pentru ceea ce poate să vândă întreprinderea, cum şi cât, prin identificarea
cerinţelor nesatisfacute ale consumatorilor şi prin coordonarea tuturor funcţiilor
privind direct sau indirect pe consumatori, producând, totodată, beneficii întreprin
derii.
- Funcţia de strategie generală a întreprinderii (funcţia-mijloc).
Strategia operează ca o verigă de legătură între problemele pe care le are de re
zolvat o întreprindere şi posibilităţile de care dispune. Funcţia de strategie generală
a întreprinderii este un proces continuu de planificare a dezvoltării întreprinderii.
Strategiile nu trebuie să fie generale şi vagi, ci specifice, menţionând concret că
ile folosite pentru atingerea obiectivelor. Fazele acţiunii programate, prioritare şi
termenele de execuţie trebuie să fie concretizate pentru fiecare dintre obiectivele
specifice din plan.
- Funcţia de satisfacere (funcţia-obiectiv).
Ea cuprinde măsurile ce vizează producerea mărfurilor într-o gamă largă care
să satisfacă cele mai ridicate exigenţe ale consumatorilor din punctul de vedere al
calităţii, sortimentului, preţului şi cantităţii, în condiţii de existenţă a unor servicii
de informare şi comerciale adecvate.
- Funcţia de creştere a eficienţei economice.
Ea se referă la găsirea unui volum optim al resurselor ce concurează la produ
cerea şi desfacerea produselor, marketingul furnizând elementele de fundamentare
a deciziilor atât sub aspect informativ, cât şi concret prin strategiile recomandate.
Sistemul de marketing
După cum s-a menţionat, marketingul este privit ca un sistem de conducere şi
organizare a întreprinderilor economice, un sistem deschis, dinamic, în continuă
funcţionare. Conceptul sistemului de marketing al unei întreprinderi este considerat
ca un ansamblu al organismelor importante şi strâns legate între ele, care formează
şi influenţează relaţiile pe care le întreţine o întreprindere cu piaţa. Un sistem de
marketing modern cuprinde mai multe organisme suplimentare care joacă un rol
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determinant şi care modifică operaţiile întreprinderii. Acestea sunt furnizorii, con
curenţii. intermediarii şi acţiunile mediului în care evoluează întreprinderea.
în noua viziune privind natura şi conducerea întreprinderii economice, pro
prietăţile marketingului se referă la legăturile sale cu toate celelalte funcţii ale în
treprinderii, el devenind un subsistem al acestuia. De aici derivă principalele sale
atribute, din care se desprinde, în primul rând, cunoaşterea permanentă a pieţei,
analiza rapidă, integrarea eficientă a datelor, elaborarea unor tehnici şi strategii care
să se regăsească în programul de marketing şi. în final, în actul de luare a deciziei.
Clasificarea marketingului
Există o mulţime de clasificări ale marketingului, în funcţie de nivelul de orga
nizare, de domeniul specializării, de profilul activităţii etc.
De exemplu, din punctul de vedere al nivelului de organizare marketingul se
clasifică în:
> M icrom arketing;
> Macromarketing din punctul de vedere al profilului activităţii economice;
> Marketing industrial şi al serviciilor ;
> Marketing al bunurilor de consum;
> Marketing al mijloacelor de producţie;
> Marketing în domeniul agriculturii;
> Marketing în domeniul medicinei;
> Marketing ecologic;
> Marketing administrativ;
У Marketing educaţional;
> Marketing religios;
> Marketing bancar etc.
11 .3 . MEDIUL DE MARKETING

11.3.1. CONŢINUTUL Şl ROLUL MEDIULUI DE MARKETING
Mediul în cadrul căruia se desfăşoară marketingul include 5 componente in
teractive (figura 41):
1) factori care se supun controlului;
2) factori care nu se supun controlului;
3) gradul de succes/eşec în atingerea scopului;
4) legătura indirectă;
5) adaptarea.
Toate acestea mai pot fi grupate, formând alte trei categorii, aflate într-o per
manentă intercondiţionare: m ediul intern, m ediul extern şi m ediul de legătură sau
de relaţii. Fiecare include o serie de variabile specifice.
Caracteristica esenţială a mediului de marketing al întreprinderii constă în ca
racterul său deosebit de dinamic. Factorii de mediu nu acţionează izolat asupra
întreprinderii, ci simultan şi conjugat, în interdependenţa lor. Efectul cumulat al
modificărilor componentelor mediului se reflectă în schimbarea stării economice,
adică într-o anumită conjunctură. Pe fondul acestei conjuncturi generale se formea33 0

Factorii
care se supun
controlului

A

adaptare
Conducerea
de vârf
a întreprinderii
Marketingul

В
GRADUL
de succes
sau
de eşec

Legătura indirectă

Factorii
care nu se supun
controlului
Consumatorii
Concurenţa
Guvernul
Economia
Tehnologia
Mass-Media

A - propunerile conducerii
В - acţiunea factorilor care nu se supun controlului
Figura 41. M ediul în cadrul căruia funcţionează m arketingul

ză şi se manifestă o anumită conjunctură a pieţei. întreprinderea resimte prompt
toate modificările mediului extern prin impactul pe care îl are asupra ei piaţa în care
se înscr.e, adică prin mediul său de legătură. în funcţie de intensificarea schimbă
rilor pe care le cunoaşte, mediul de marketing poate fi:
- stabil, specific perioadelor de , linişte”, de evoluţii lente şi previzibile;
- instabil; caracterizat prin modificări rapide în majoritatea componentelor sale;
- turbulent, în sensul că mutaţiile sunt bruşte, în forme şi direcţii imprevizibile.
Confruntarea întreprinderilor cu un mediu dinamic, rareori liniar, implică ne
voia supravegherii sale atente şi permanente. Aceasta apare ca o condiţie esenţială
pentru elaborarea unor obiective, strategii şi tactici de marketing adecvate. De ace
ea, evaluarea cât mai corectă a evoluţiei mediului determină, în mare parte, întreaga
activitate de marketing şi performanţele întreprinderii. în supravegherea evoluţiei
mediului se utilizează personalul secţiilor de marketing ale întreprinderii ori alt
personal în funcţie de mărimea cheltuielilor folosite în cercetările de marketing,
Cunoscând starea mediului Ia un moment dat, modul său de evoluţie şi tendinţele ce
ar putea să apară, se elaborează măsuri de adaptare la aceste posibile schimbări.
11.3.2. MEDIUL INTERN AL M ARKETINGULUI

Mediul intern al întreprinderii reprezintă ansamblul condiţiilor, activităţilor şi
relaţiilor proprii acesteia. El formează cadrul ce trebuie adaptat cerinţelor mediului
extern şi, totodată, sistemul care aplică şi verifică orientările şi schimbările impuse
de activităţile de marketing. Factorii mediului intern sunt factorii controlaţi de con
ducerea de vârf şi de serviciul de marketing.
Factorii dirijaţi de conducerea de vârf.
Conducerea întreprinderii adoptă o mulţime de decizii, însă pentru marketologi principale s u n t: sfera de activitate, scopurile comune, rolul marketingului, alte
acţiuni de afaceri şi cultură corporativă. Aceste decizii acţionează la toate aspectele
de marketing.
Noţiunea sferă de activitate include : categorii generale produs/serviciu, func
ţii, teritorii de activitate, forma de proprietate şi activitatea concretă a companiei.
Conducerea companiei (întreprinderii) hotărăşte şi alege sfera de activitate.
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Scopul general reprezintă sarcinile înaintate de către conducere, gradul de în
deplinire a cărora poate fi determinat numeric. Aceasta dă posibilitate de a determi
na succesul sau eşecul firmei. La general, conducerea planifică indicii de activitate
pentru un interval de timp scurt. Secţia de marketing care se supune conducerii de
vârf planifică activitatea pe o perspectivă mai îndelungată - în final, recunoaşterea
şi cucerirea consumatorului, generarea şi crearea clienţilor noi.
Conducerea determină rolul marketingului, subliniază importanţa lui, înain
tează funcţiile necesare, îl aranjează în ritm cu activitatea generală a firmei. în
semnătatea marketingului este evidentă, atunci când are vot determinativ. Condu
cătorul marketingului, după poziţia sa, se egalează cu conducerea firmei şi dispune
de resursele corespunzătoare (nivel de vice-director). Marketingul nu prezintă în
semnătate mare pentru firma care oferă personalului secţiei de marketing statut de
consultant, egalează marketingul cu activitatea secţiilor mai puţin importante. O
apreciere mai joasă are marketingul în activitatea firmei atunci, când este folosit
numai în momente de criză. Cu cât e mai apreciat marketingul, cu atât e mai mare
probabilitatea, că întreprinderea are o integrare organizată de marketing şi invers,
cu cât marketingul e mai puţin apreciat, cu atât e mai mare probabilitatea că firma
realizează activitatea de marketing în baza sarcinilor periodice, fragmentare, h mo
ment de criză.
Rolul altor funcţii de afaceri şi interacţiunea lor cu marketingul trebuie să fie
strict reglementate, pentru a omite cazurile de para ;lism şi situaţii de conflict.
De asemenea este importantă m enţl .crea şi promovarea culturii corporative.
Această noţiune include un sistem de va’o/i, norme şi reguli de activitate, transmis
colaboratorilor, care sunt datori să Ie respecte. Este vorba de tradiţiile elaborate şi
păstrate de mulţi ani şi care fac personalul să pună pe prim plan interesele colective.
Factorii determ inanţi ai m arketingului sunt: alegerea pieţei de desfacere,
scopurile marketingului, organizarea marketingului, structura marketingului, con
trolul şi dirijarea serviciului (figura 42).
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Figura 42. Factorii determ inanţi ai m arketingului
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Alegerea pieţei de desfaceri (un anumit grup de consumatori) include două
operaţii legate cu dimensiunile şi caracteristicile ei. Poate fi selectată o piaţă foar
te mare (practicând marketing în masă) ori o părticică a ei (folosind segmentarea
pieţei). în primul caz se elaborează un plan-marketing general, în al doilea - el
se adaptează la un anumit grup de oameni. Este necesar, de asemenea, de a găsi
particularităţile concrete ale consumatorilor (componenţa după vârstă, sex, situaţia
materială, factorii nocivi, grupe de risc, gradul de sănătate) şi de a îndrepta planul
de marketing spre acest grup de oameni.
Scopurile marketingului în mai mare măsură sunt îndreptate spre consumator
decât scopurile puse de conducerea de vârf. Drept exemplu putem lua cazul când
serviciul de marketing studiază chipul (marca comercială) întreprinderii, mărfurile,
serviciile care s-au întipărit în memoria consumatorilor şi solicită aceste servicii de
repetate ori. Promovarea mărfurilor/serviciilor, în acest caz, se rcflectă doar prin
simpatia faţă de produsele acestei întreprinderi. Principalul este că marketingul
tinde să inventeze trăsături unicale ale mărfurilor/serviciilor întreprinderii, ca par
ticularităţile lor să impună consumatorii să prefere numai această firmă şi nu cele
concurente.
Organizarea marketingului este o structură organizaţională la nivelul între
prinderii în cadrul căreia fiecare angajat, indiferent de locul său de muncă, atribuţii,
nivelul de pregătire etc., are posibilitatea şi datoria de a acţiona pe baza unei con
cepţii de marketing, anterior elaborată şi însuşită.
Organizarea poate fi:
- funcţională, când responsabilitatea se repartizează în raport de aproviziona
re, realizare, promovare etc.;
- orientată spre marfa/serviciu, atunci când sunt responsabili pentru fiecare
gen de activitate (marfa/serviciu);
- orientată spre piaţă, când după principiul funcţional sau după tipurile de
grup ale consumatorilor sunt numiţi responsabili pe pieţele regionale.
în serviciul de marketing activează specialişti de diverse profesiuni: ingineri,
sociologi, economişti, medici etc.
în sistemul de sănătate, la etapa actuală, specialiştii în marketing pot fi medicispecialişti în marketing cu specializare în sănătatea publică.
Structura marketingului reprezintă o îmbinare a elementelor marketingului
pentru atingerea scopurilor puse şi asigurarea pieţei cu mărfuri/servicii. Structura
include patru elemente de bază: marfa/serviciu, promovare, repartizare/realizare şi
preţuri. Marketingul trebuie să aleagă cele mai adecvate îmbinări ale acestor ele
mente pentru firmă. Pentru aceasta se iau o serie de decizii.
Deciziile referitoare la marfa sau serviciu - se decide ce trebuie să fie introdus
pe piaţă, nivelul calităţii, volumul livrării, gradul inovaţiilor depuse de întreprinde
re, volumul şi termenele de cercetări pentru ameliorarea produselor.
Deciziile referitoare la livrări - includ alegerea modului de livrare (livrarea
serviciilor medicale prin intermediul angajaţilor de asigurare sau direct prin casele
spitaliceşti); care condiţii de realizare pot fi negociate; alegerea furnizorilor; studi
erea concurenţilor.
Deciziile privind promovarea mărfurilor/serviciilor - includ alegerea instru
mentelor. pârghiilor (reclama, livrări personale, stimularea livrărilor); determină
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modul de activitate, aparte ori cu ajutorul altor agenţi economici; alegerea meto
delor de apreciere a eficacităţii: evaluarea nivelului de deservire a consumatorului;
alegerea mijloacelor de informare în masă, volumul şi formele de reclamă.
Deciziile referitoare la preţuri - includ determinarea nivelului general al pre
ţului (înalt, mediu, jos); diapazonul preţului (de la cele mai joase până la cele mai
înalte); interacţiunea preţului şi calităţii; gradul de însemnătate a factorilor de preţ;
reacţia la preţurile concurenţilor; formele de plată stabilite la moment (în numerar,
prin transfer).
Principalul în elaborarea criteriilor de marketing este integritatea. Marketingul
îşi pune o serie de întrebări: Interacţionează eficient elementele de marketing între
ele? Se foloseşte oare fiecare element în modul cel mai raţional? Este piaţa bine
segmentată? Este oare marfa/serviciul bine protejat de concurenţă? etc.
Ultimul, şi cel mai important factor, cu care operează marketingul, este le
gat de control şi dirijare: controlul şi analiza activităţii în întregime, precum şi a
fiecărei subdiviziuni luate în parte. Permanent se studiază mediul extern şi se fac
corecţiile necesare.
11.3.3. MEDIUL EXTERN AL M ARKETINGULUI

Factorii nesupuşi controlului sunt aceia care au acţiune directă asupra activi
tăţii firmei şi care nu pot fi dirijaţi în direct de conducere şi de serviciul de market
ing. De menţionat, că orice plan, chiar şi cel mai chibzuit, poate fi uşor respins din
cauza acţiunii negative a factorilor mediului extern care nu se supun controlului. De
aceea, permanent trebuie urmărit mediul extern şi luată în considerare acţiunea lui.
Mai mult ca atât, o latură importantă a planului de marketing este pregătirea unor

Figura 43. Factorii nesupuşi controlului
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acţiuni, unor reţete pentru diverse cazuri neprevăzute. Factorii care nu se supun
controlului sunt: consumatorii, concurenţa, guvernul, economia, tehnologia şi or
ganele de informare în masă (figura 43).
Consumatorii.
Cu toate că serv iciul de marketing determină selectarea pieţei, el nu poate ţine
sub control caracteristicile. Firma poate numai să reacţioneze (dar nu să controle
ze), la aşa caracteristici cum sunt starea familială, vârsta, veniturile, profesia, studi
ile şi altele, care pot acţiona asupra activităţii ei. De exemplu, întreprinderea care
produce produse alimentare pentru copii poate să elaboreze noi reţete, noi forme de
produse, dar ea nu poate opri scăderea natalităţii. Pentru a supravieţui în acest caz,
este nevoie de a diversifica activitatea în direcţia producerii altor mărfuri/servicii,
care sunt aproape de direcţia aleasă, tehnologia şi infrastructura formată.
Specialiştii în marketing trebuie să înţeleagă ce influenţează asupra preferinţe
lor consumatorului. Cumpărăturile făcute de consumator sunt influenţate de fami
lie, prieteni, nivelul de cultură, studii, religie, diverse deprinderi şi alţi factori care
formează cultura şi societatea. Drept exemplu putem lua cazul când populaţia din
India refuză să fie vaccinată împotriva variolei. Motivul era folosirea vacilor în pro
cesul tehnologic de preparare a vaccinului. Aici constatăm cum religia influenţează
cumpărarea serviciilor medicale de către consumator.
Procurând mărfuri şi servicii consumatorii se comportă diferit. Specialistul în
marketing trebuie să înţeleagă care este procesul luării deciziei de către consuma
tor, care sunt etapele prin care el trece. Când vine timpul mesei, indiferent în ce
localitate suntem, ne apropiem de cea mai apropiată unitate de alimentaţie publică
pentru a ne potoli foamea. Cu totul alte etape trecem pentru a decide procurarea
unui apartament, automobil, mobilei. Mai întâi studiem informaţia în cauză, stabi
lim câteva variante, ne consultăm cu apropiaţii noştri, selectăm varianta potrivită,
ducem tratative şi doar după toate acestea procurăm obiectul dorit.
Asociaţiile consumatorilor şi asociaţiile profesionale.
In ţările cu economie dezvoltată consumatorii se întrunesc în comun pentru
a-şi apăra drepturile de consumator, în activitatea lor ei folosesc toate metodele
posibile, care se reduc la informarea despre producătorul mărfurilor/serviciilor,
distribuirea şi nivelul de calitate a acestora. Pentru a evita influenţa negativă a măr
furilor, marketingul trebuie să ţină legături strânse cu consumatorii pentru a preve
dea problemele posibile şi a acţiona urgent la plângeri. Numai aşa se poate păstra
imaginea firmei la nivelul cuvenit.
Concurenţa.
Concurenţa în mare măsură influenţează asupra strategiei de marketing şi asu
pra succesului cuceririi pieţei. De aceea structura concurenţei necesită o analiză
profundă. în funcţie de numărul de firme, care activează în acelaşi domeniu, posibi
litatea (uşurinţa) de a intra pe piaţă şi diversitatea mărfurilor/serviciilor pe această
piaţă, deosebim patru forme de concurenţă:
1.
Concurenţa în situaţie de monopol. Această formă se întâlneşte atunci când
există un singur ofertant aflat în faţa unei multitudini de solicitanţi, un singur so
licitant în faţa unei mulţimi de ofertanţi sau un singur ofertant în faţa unui singur
solicitant. Aceasta are loc atunci, când firma posedă patent (drept exclusiv la o anu
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mită perioadă de timp). Monopolistul în sectorul privat este disponibil totalmente
să ţină sub control planul său de marketing datorită serviciului/mărfii sale unicale.
Desigur, scopul principal al serviciului de marketing în acest caz este menţinerea
acestei excepţii şi stoparea pătrunderii pe piaţă a altor firme. Când termenul pa
tentului expiră, concurenţa creşte. Apare posibilitatea altor firme de a pătrunde pe
această piaţă.
2. Concurenţa oligopolistă, când pe piaţă se confruntă un mic număr de vân
zători, astfel încât acţiunile unuia dintre ei au o influenţă semnificativă asupra con
curenţilor. Aici activează câteva firme, firme mari, cărora le revine partea de bază a
realizărilor. Deoarece numărul de firme este mic, ele uşor pot să-şi ţină sub control
planurile de marketing. Pătrunderea pe piaţă a altor firme este puţin posibilă, deoa
rece aceasta necesită mari cheltuieli.
3. Concurenţa simplă, atunci când există în acelaşi timp un mare număr de
firme aflate în faţa a numeroşi cumpărători şi o diferenţiere a produselor. Firmele
noi pot uşor să pătrundă pe piaţă, deoarece cheltuielile de start sunt destul de mici.
Pentru un succes continuu este necesar permanent de a revedea strategia şi de a
păstra particularităţile deosebite.
4. Concurenţa pură, caz ipotetic şi de comparaţie, când există un număr mare
de participanţi, de mărimi şi puteri comparabile, astfel încât nici unul nu este în
măsură să exercite o acţiune semnificativă pe piaţă, când toate produsele sunt omo
gene, piaţa este perfect transparentă, iar factorii de producţie perfect mobili. în
condiţiile concurenţei pure sunt imposibile priorităţile deosebite, deoarece preţurile
şi mărfurile/serviciile sunt Ia fel.
Exemplu de concurenţă pură pot servi: piaţa de mărfuri şi servicii în alimen
taţia publică; punctele farmaceutice; serviciile personalului medical în medicina
primară; medicina de familie etc.
După determinarea caracteristicilor structurii pieţei, e necesar de a aprecia
strategia de marketing a concurenţilor. în particular, firma trebuie să constate: care
pieţe teritoriale sunt saturate şi care nu; planurile de marketing şi pieţele de desfa
ceri ale concurenţilor; priorităţile deosebite ale concurenţilor; nivelul de satisfacere
a consumatorilor, nivelul de deservire şi calitatea propusă de concurenţi. De aseme
nea, firma trebuie să studieze relaţiile reciproce în canalele de realizare.
în colectivele „mature” se stabilesc relaţii dintre producător, realizatori şi con
sumatori, care deseori se cotează mai mult ca materia primă ori utilajul.
Guvernul.
O influenţă colosală are guvernul asupra îndeplinirii planurilor trasate de con
ducerea de vârf şi serviciul de marketing. Legile şi politica formată în activitatea de
toate zilele a ţării se răsfrâng asupra fiecărui agent economic în parte.
Pentru a demonstra acţiunea guvernului asupra serviciului de marketing ne
vom referi la dezvoltarea afacerilor şi legislaţiei în SUA, şi în special la legislaţia
care determină şi controlează activitatea oamenilor de afaceri. La începutul secolu
lui al XX-lea legile erau îndreptate spre protejarea bussinesului mic fsţă de compa
niile mari. Legile se refereau la lupta cu acţiunile necinstite în practica producţiei şi
comerţului. în anii "60-70 legislaţia era îndreptată spre protejarea consumatorului
în caz de afaceri necinstite şi periculoase din partea antreprenorilor. La sfârşitul
anilor '70 - începutul anilor *80 se observă o reducere a limitării activităţilor de
33 6

afaceri. Apare o încredere în această cohortă de oameni. Imaginea e mai presus de
toate. Onorarea impozitelor devine o necesitate pentru fiecare.
Legislaţia se reduce la nivel de federaţie şi organele de conducere locală. Fie
care stat îşi formează mediul juridic propriu, care reglează activitatea oamenilor de
afaceri, stimulează apariţia firmelor noi.
Economia.
Perspectiva de dezvoltare a economiei are o însemnătate primordială pentru
marketing. Dacă perspectiva este satisfăcătoare, producătorii au tendinţa de a mări
cheltuielile şi invers. O serie de cheltuieli ale activităţii de afacere se găsesc în
afara firmei: preţurile la materia primă, nivelul de salarizare înaintat de sindicate,
costul utilajului şi arenda spaţiului de serviciu. Dacă cheltuielile cresc semnificativ,
scade elasticitatea marketingului, ceea ce poate impune micşorarea venitului. Când
cheltuielile sunt stabile, marketologii dispun de mari posibilităţi de a diferenţia
propunerile lor şi a lărgi gama de realizare.
Când are loc creşterea cheltuielilor, peste tot se recurge la creşterea preţurilor,
apare inflaţia; preţurile unor mărfuri şi servicii depăşesc posibilităţile multor con
sumatori şi ei sunt nevoiţi să schimbe structura, formele şi metodele de cumpărare.
Condiţiile economice se oglindesc direct sau indirect în conjunctura pieţei: volumul
şi structura ofertei, nivelul veniturilor băneşti ale populaţiei, nivelul concurenţei,
nivelul preţurilor etc.
Tehnologia.
Tehnologia constituie totalitatea condiţiilor care explică „cum" se obţin bunu
rile necesare societăţii. Influenţa tehnologiei se exprimă prin numărul de invenţii
şi inovaţii, volumul şi orientarea investiţiilor pentru cercetare, dezvoltare, numărul
produselor noi etc. Condiţiile tehnologice modifică capacitatea şi structura produc
ţiei, dar şi structura consumului, condiţiile pieţei, raportul de concurenţă, cultura şi
stilul de viaţă al oamenilor.
Atingerea scopului, legăturile indirecte şi adaptarea.
Nivelul succesului/eşecului întreprinderii în atingerea scopului depinde de fap
tul pe cât de bine sunt dirijaţi factorii supuşi controlului şi pe cât de bine este luată
în considerare acţiunea factorilor nesupuşi controlului, care pot acţiona asupra pla
nurilor de marketing, căci anume interacţiunea dintre propunerea firmei şi mediul
extern, care nu se supune controlului, determină succesul ori insuccesul firmei.
Pentru a ameliora activitatea de marketing şi a-şi asigura existenţa de lungă du
rată, întreprinderea trebuie să dispună de legături indirecte (informaţie despre me
diul extern, activitatea întreprinderii şi eficacitatea planurilor de marketing). Pentru
aceasta ea trebuie să determine gradul de satisfacere a consumatorului, să studieze
tendinţele concurenţei, să aprecieze relaţiile reciproce cu organele de conducere, să
urmărească starea economiei ţării, să studieze informaţia mass-media, să analizeze
realizarea şi veniturile în dinamică, să ducă tratative cu potenţialii realizatori de
mărfuri şi servicii şi să folosească suplimentar alte metode de obţinere şi apreciere
a informaţiei.
în baza acestor informaţii firma trebuie să adopte strategia şi atitudinea sa faţă
de mediu, prelungind totodată să-şi folosească priorităţile de care dispune.
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CAPITOLUL 12

A R TA N E G O C IE R IL O R
ÎN A C T IV IT A T E A M E D IC IL O R M A N A G E R I

12.1. DEFINIŢII. ETAPELE NEGOCIERII
Negocierea este o realitate a vieţii. A negocia înseamnă a trata încheierea unei
convenţii economice, politice, culturale, comerciale etc. Toţi negociem câte ceva în
fiecare zi. Oamenii negociază chiar şi atunci când nu-şi închipuie că o fac. Nego
ciază medicul cu pacientul, medicii manageri cu Ministerul Sănătăţii şi cu CNAM,
cavalerul cu domnişoara, Republica Moldova cu Transnistria, partidele politice,
parlamentarii între ei etc. Negocierea este o cale fundamentală prin care obţinem
ceea ce dorim de la alţii.
Negocierea este un proces competitiv, desfăşurat cel puţin între doi parteneri,
care îşi propun drept scop să realizeze, prin convorbiri paşnice, armonizarea pro
gresivă a intereselor şi poziţiilor lor în legătură cu o anumită problemă comercială,
de cooperare, tarifară etc. şi consemnarea soluţiei convenite pe această cale, după
un anumit procedeu, printr-un acord, un tratat, o convenţie, un contract etc. cu va
loare juridică.
Prin termenul artă înţelegem capacităţile individuale ale fiecărui negociator, ca
elemente distincte de regulile, regulamentele şi legile ce guvernează negocierile.
Aceste capacităţi noi le desfăşurăm pe parcursul întregului proces de negocie
re, care poate fi împărţit în 6 etape:
1. Pregătirea negocierii sau crearea terenului.
2. Elaborarea strategiei de negociere.
3. Începerea negocierii.
4. Clarificarea poziţiilor celor două părţi.
5. Negocierea efectivă.
6. încheierea procesului de negociere.
12.2.
PREGĂTIREA NEGOCIERII
SAU CREAREA TERENULUI PENTRU NEGOCIERI
în negocieri, ca şi în multe alte activităţi, este vital să înţelegem: „dacă nu ştim
încotro mergem, este foarte probabil să ajungem într-un alt loc’’. în această perioa
dă, negociatorul trebuie să vâneze informaţiile, să ştie să citească printre rânduri
în corespondenţă, să vorbească şi cu alţi colegi interesaţi în negociere, fiecare adu
când pe cât posibil ceva nou. El va fi sub presiune în încercarea de a-şi forma o pă
rere corectă despre „Ceilalţi” şi un mod de acţiune coerent într-o perioadă mică de
timp şi sub o masă imensă de informaţii. Această etapă corespunde etapei „furtunii
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creierului”, scopul căreia constă în obţinerea ideilor pe care le avem despre subiect
şi despre partenerii de negociere. La această etapă stabilim: scopul, programul şi
durata întâlnirii.
De asemenea, este necesar de a determina modalitatea de organizare: va ne
gocia o singură persoană sau va negocia o echipă. Aceasta depinde nu numai de
doleanţa proprie, ci şi de intenţiile partenerului. Din punct de vedere psihologic,
se negociază mai eficient atunci când părţile sunt reprezentate adecvat, sub aspect
numeric.
Dacă s-a decis că la negociere va participa o echipă, atunci este necesar de a
repartiza obligaţiile şi de a stabili rolurile coechiperilor. La selectarea echipei se
iau în considerare nu numai calităţile profesionale ale colaboratorilor, ci şi per
sonalitatea, cât şi compatibilitatea persoanelor selectate pentru negociere. Fiecare
participant trebuie să ştie ce are de făcut, care-i sunt responsabilităţile, ce materiale
trebuie să pregătească, când să intervină (pot fi şi persoane de urmărire). Până şi
amplasarea persoanelor implicate în negocieri la masa tratativelor se preconizează
din timp.
La această etapă stabilim următoarele obiective:
- Obiectivul-ţintă - reprezintă valoarea rezultatului pe care un negociator
ar dori, în mod ideal, să îl obţină în cursul negocierii. Studiile în acest domeniu au
arătat că cu cât ţinta stabilită este mai înaltă, dar realistă, cu atât cresc şansele de a
obţine mai mult dintr-o negociere.
- Oferta de deschidere - preţul sau condiţiile cu care îşi începe fiecare nego
ciator discursul, care trebuie să fie peste valoarea punctului-ţintă.
- Spaţiul de negociere - reprezintă paleta de rezultate care se situează între
ofertele de deschidere ale negociatorilor.
- Alternativa Cea mai Bună a Acordului Negociat (strategia ACBAN) - cel
mai bun lucru de făcut, dacă nu ajungi la o înţelegere, cu alte cuvinte sunt variante
le ce le avem pregătite în cazul când nu putem obţine ţinta. Alternativele sunt utile
pentru că oferă negociatorului puterea de a părăsi masa tratativelor atunci când se
prevede un rezultat nu prea bun. Cu cât alternativa pe care o are un negociator este
mai bună, cu atât puterea sa în negociere este mai mare. Pentru aceasta este nevoie
ca alternativele să fie căutate, îmbunătăţite şi apoi să fie selectată cea mai bună din
tre ele. Pe cât de important este pentru un negociator să îşi cunoască propriile alter
native, tot atât de important este să cunoască alternativele celui cu care negociază,
în acest fel evaluăm în mod realist ce putem obţine din negociere. ACBAN nu este
numai un model mai bun, ci are şi avantajul flexibilităţii care permite explorarea
unei varietăţi de soluţii ingenioase. Cu cât ACBAN este mai bine pusă la punct, cu
atât suntem mai puternici.
- Spaţiu! pentru concesii - este partea de rezultate care se situează între
oferta de deschidere şi ACBAN-ul nostru. Este important ca a c est,.spaţiu de mane
vră” să fie suficient de mare.
- Zona de acord potenţial - partea de rezultate cu care ambele părţi ar putea
fi de acord şi se situează între ACBAN-ul nostru şi ACBAN-ul lor.
Dacă negocierile sunt iniţiate de noi, este necesar să pregătim şi mediul, adică
vom analiza ceea ce se întâmplă în camera destinată negocierilor, care va trebui să
aibă facilităţile obişnuite: lumină, o bună sonorizare, aer suficient, protecţie împo
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triva zgomotelor. O atenţie deosebită se va acorda conţinutului şi aranjamentului
camerei. Este nevoie de o masă rotundă şi nu doar forma mesei este importantă, ci
şi dimensiunea ei. Este necesar ca distanţa dintre participanţii la negociere să fie
convenabilă. Dacă este prea mică, atunci atmosfera devine închisă, iar dacă distanţa
este prea mare, atunci negociatorii se aud slab şi discuţia devine academică.
12.3. ELABORAREA STRATEGIEI DE NEGOCIERE
Pitagora a spus: „ întotdeauna alegi calea cea mai bună, indiferent cât de difi
cilă ar fi. Obişnuinţa o va fa c e uşoară şi plăcută ”.
în cadrul multiplelor negocieri ne confruntăm cu dilema de alegere a căii de
negociere - conciliantă sau dură. Negociatorul conciliant vrea să evite conflictele
personale şi. astfel, face bucuros concesii pentru a ajunge la o înţelegere. El vrea
ca deciziile să fie luate pe cale paşnică, totuşi, nu rareori, la sfârşitul unei astfel de
negocieri se simte nedreptăţit şi înrăit. Negociatorul inflexibil vede orice situaţie
ca pe o luptă a voinţelor, în care cel ce se situează pe poziţii extreme şi rezistă mai
mult va câştiga. El vrea să învingă, totuşi, de cele mai multe ori nu reuşeşte decât
să provoace o reacţie la fel de dură.
Există şi o a treia cale de negociere, o cale nici dură, nici conciliantă - metoda
negocierii principiale, elaborată în cadrul Proiectului de Negocieri de la Harward,
ce constă în clarificarea problemelor pe baza caracteristicilor. Nu se folosesc trucuri
sau imagini false. Negocierea principială ne arată cum să obţinem ceea ce ni se
cuvine, menţinându-ne în acelaşi timp pe poziţii decente, şi se bazează pe ocupări
şi cedări succesive de poziţii. Această metodă poate fi concentrată în patru idei de
bază. Fiecare idee tratează un element al negocierii şi sugerează ce ar trebui să
facem în legătură cu el:
1. Oamenii: nu confundăm oamenii cu problema în discuţie.
2. Interesele: ne concentrăm asupra intereselor, nu asupra poziţiilor.
3. Opţiunile', ne gândim la diferite alternative înainte de a lua o decizie.
4. Criteriile: insistăm ca rezultatele să se bazeze pe nişte criterii obiective.
Aceste patru poziţii ale negocierii principiale sunt revelatoare din momentul,
în care începem să ne gândim la negociere şi până când ajungem la o înţelegere sau
ne hotărâm să întrerupem tratativele.
12.4. ÎNCEPEREA NEGOCIERII
în cadrul oricărei negocieri, odată cu începerea ei, este necesară asigurarea
unui climat (atmosferă). în procesul creării atmosferei prima perioadă este perioada
critică, care este scurtă şi trebuie să dureze nu mai mult de 5% din întregul timp
prevăzut pentru negocieri. Aceasta este perioada în care părţile sunt împreună în
afara negocierilor propriu-zise. Impresia generală în primele momente este mult
mai puternică decât orice idee preconcepută cu care părţile se aşează la masa tra
tativelor. Problemele de afaceri nu se vor discuta imediat după începerea întâlnirii,
celor două părţi le trebuie suficient timp pentru a ajunge pe aceeaşi lungime de
undă. Din aceste motive este necesar ca subiectele abordate să fie neutre, fară a
fi legate de afacerile propriu-zise. Aceste discuţii introductive conduc părţile la o
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anumită sincronizare, la o „întâlnire a minţilor” acestora. De asemenea, mesajele
nonverbale sunt foarte pregnante în aceste momente.
Prima discuţie şi impresiile nonverbale vor stabili starea ulterioară a tratati
velor. De exemplu, dacă se stă în picioare, deplasarea la poziţia aşezat poate sub
linia trecerea de la partea introductivă, cea a formării atmosferei, la negocierile
propriu-zise.
12.5.
DESCHIDEREA NEGOCIERILOR
SAU CLARIFICAREA POZIŢIILOR CELOR DOUĂ PĂRŢI
în acest moment al negocierilor, obiectivul este de a stabili o înţelegere comu
nă. Scopul nostru este acum de a demara negocierile într-o direcţie ce face posibil
un avantaj maxim pentru ambele părţi.
Pentru a face o mai bună descriere a modului în care trebuie de acţionat în
acest moment este necesar de a distinge cele trei dimensiuni ale unei negocieri.
Acestea sunt: conţinutul, procedurile, interacţiunile personale.
Conţinutul dă gamă subiectelor ce vor fi abordate.
Prin procedură vom face planificarea duratei întâlnirii şi a subiectelor ce vor
fi discutate.
Interacţiunile personale vor da modul în care persoanele implicate în nego
ciere interacţionează una cu cealaltă, modul în care personalităţile lor vor intra în
colaborare. Aceste elemente sunt valabile atât pentru negocierile individuale, cât şi
pentru cele în echipă. în acest moment este necesară formarea unor idei clare des
pre ceea ce vrem să facem şi modul în care se doresc a fi făcute aceste negocieri.
12.6. NEGOCIEREA EFECTIVĂ
în continuare sunt expuse ideile Proiectului de Negocieri de la Harward:
1. Oamenii: Nu confundăm oamenii cu problema în discuţie.
Negociatorii sunt, m ai întâi de toate, oameni. O caracteristică de bază a
negocierii uşor de uitat în cazul tranzacţiilor este faptul că se tratează nu cu nişte
reprezentanţi abstracţi ai „părţii adverse”, ci cu fiinţe umane. Acestea au sentimen
te, valori pe care le apreciază, puncte de vedere diferite şi provin din medii variate;
mai mult, sunt imprevizibile. Aşa suntem şi noi toţi.
Dacă nu reuşim să-i tratăm pe parteneri cu sensibilitate, ca pe nişte fiinţe uma
ne supuse slăbiciunilor, negocierea va fi dezastruoasă orice am face. în orice mo
ment al negocierii, de la pregătire până la desfăşurarea ei, merită să ne întrebăm:
..Acord. oare. destulă atenţie aspectului uman?”. Renumitul filozof John Dewy sus
ţinea că tendinţa măreaţă a oamenilor este dorinţa de a fi semnificativ. Să memori
zăm această expresie: „dorinţa de a f i semnificativ'. Pentru a-şi arăta semnificaţia,
oamenii sunt gata la orice. Este mai bine să evidenţiem noi ceva semnificativ, ceva
destoinic pentru persoana cu care negociem şi să arătăm că preţuim aceasta la ea.
Emerson spunea: .fie c a r e om, pe care îl întâlnesc, într-un anumit domeniu este
superior şi asta eu sunt gata să învăţ de la еГ.
Totodată apare riscul de a deveni prea orientaţi către o persoană şi astfel de
venim pradă pentru cei orientaţi pe subiect, fiind uşor de manipulat. Pentru a evi
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ta această situaţie este necesar să acordăm persoanei mai multă atenţie la etapele
iniţiale ale negocierii, pe când în procesul desfăşurării negocierii propriu-zise ne
concentrăm asupra percepţiei, sentimentelor şi comunicării.
Percepţia.
Felul în care vedem lumea depinde de locul unde ne aflăm. Tindem să vedem
doar ceea ce dorim să vedem. Când deschidem gura să descriem ce vedem, în re
alitate ne descriem pe noi înşine, felul nostru de a percepe, paradigmele noastre,
însă, după cum reiese din demonstrarea evocată, oricât am fi de sinceri şi limpezi,
percepem lucrurile în mod diferit, fiecare privind prin unica lentilă a experienţei
personale. Când încercăm să negociem, trebuie să focalizăm toate imaginile şi să
apreciem toate punctele de vedere. Henry Ford spunea: „Dacă există un secret al
succesului, el constă în capacitatea de a primi punctul de vedere al altei persoane şi
de a privi lucrurile sub unghiul ei de vedere tot aşa de bine ca cel propriu".
Uneori avem tendinţa să presupunem că temerile noastre se vor adeveri prin
acţiunile adversarilor. Frecvent este mult prea uşor să cădem în obiceiul de a da
cea mai rea interpretare afirmaţiilor sau faptelor celorlalţi. O interpretare plină de
suspiciuni porneşte adesea de la părerile noastre preexistente. Dar preţul pe care îl
plătim pentru că dăm afirmaţiilor sau faptelor lor interpretarea cea mai întunecată
este faptul că ideile noi, care ar putea duce la înţelegere, sunt nesocotite, iar uşoa
rele schimbări de poziţie sunt ignorate sau respinse.
în nici un caz nu trebuie să învinuim partenerii pentru problemele noastre. Este
uşor de adoptat o atitudine de învinuire, mai ales când simţim că partea adversă
este, într-adevăr, responsabilă pentru cele întâmplate. Indiferent dacă învinuirea
este justificată, ea este, de obicei, şi ineficientă. Atacaţi, adversarii se vor apăra şi
vor opune rezistenţă afirmaţiilor noastre. Vor înceta să mai asculte sau vor răspunde
şi ei printr-un atac. „Critica este asemenea porumbeilor. Ea tot timpul se întoarce
acasă" (Deil Karneghi).
Asigurăm partea adversă că îşi aduc contribuţia la produsul finit prin partici
parea la proces. Când avem de soluţionat o chestiune dificilă, primul impuls este
de a lăsa partea grea la urmă. „Să fim siguri, mai întâi, că totul e pus la punct, şi
după aceea îl abordăm pe agent". Agentul, pe de altă parte, va fi mult mai uşor de
convins să accepte o modificare a regulamentului, dacă simte că a contribuit şi el
la schiţarea lui.
Păstrarea prestigiului.
Dacă vedem că partenerul a făcut o gafa, nu-i reproşăm în prezenţa altor per
soane. îi permitem să-şi păstreze propriul „Eu " pentru a putea prelungi negocierile
cu persoana dată.
Sentimentele.
• Mai întâi identificăm şi înţelegem sentimentele, atât ale lor, cât şi ale noastre.
• Discutăm despre sentimente în mod explicit şi le recunoaştem ca legitime.
Dacă aducem în centrul discuţiei sentimentele noastre sau ale lor, reuşim nu numai
să subliniem seriozitatea problemei, dar şi să dăm negocierilor o notă mai puţin
confiictuală şi mai mult modelatoare.
• Le dăm ocazia adversarilor să-şi „verse focul". Dacă negociatorul reuşeşte
să spună ce are pe suflet. îi va fi mai uşor apoi să discute raţional.
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• Nu reacţionăm la izbucnirile emoţionale. Exprimarea sentimentelor este,
însă, şi riscantă atunci când duce la o reacţie emoţională. Dacă scapă de sub control
poate avea ca efect o ceartă violentă.
• Folosim gesturi simbolice. Orice îndrăgostit ştie că pentru a înceta o ceartă,
un simplu trandafir roşu poate spune mult. Gesturile, care ar avea asupra uneia
dintre părţi un efect benefic în plan emoţional, necesită adesea un efort neînsemnat
sau chiar nici un efort din partea celorlalţi.
Comunicarea.
Comunicarea se realizează pe 3 niveluri: logic (verbal, cel al cuvintelor), care
reprezintă doar 7% din totalul actului de comunicare: paraverbal - 38%; nonver
bal -5%.
Dacă între aceste niveluri nu sunt contradicţii, comunicarea poate fi eficientă,
iar în cazul prezenţei contradicţiilor apare incoerenţa actului de comunicare. De
exemplu, un semidoct care a făcut mulţi bani, oricât de frumos şi elegant s-ar îmbrăca
(comunicare nonverbală). la nivelul comunicării logice se demască imediat.
in actul comunicării interumane trebuie să ne concentrăm în egală măsură asu
pra tuturor nivelurilor: verbal, paraverbal şi nonverbal.
A. Nivelul verbal.
• Ascultăm în mod activ şi recepţionăm ceea ce se spune. Tehnicile standard
de ascultare corectă recomandă:
- să acordăm o mare atenţie celor spuse;
- să-i rugăm pe ceilalţi să explice cu grijă şi clar ce vor să spună;
- să le cerem să-şi repete ideile atunci când există vreo ambiguitate sau nesi
guranţă.
• Vorbim să fim înţeleşi.
• Vorbim despre noi, nu despre ei. în multe negocieri, fiecare parte explică şi
critică amănunţit motivaţia şi intenţiile celeilalte. Totuşi, este mult mai convingător
să descriem problema din punctul de vedere al impactului pe care îl are asupra
noastră decât să ne orientăm după ceea ce spun ei şi de ce: „Sunt dezamăgit” în loc
de „Nu v-aţi ţinut de cuvânt”.
• Vorbim cu un anumit scop. Uneori problema constă nu în lipsa comunicării,
ci în abundenţa ei, ceea ce trebuie de evitat.
• Punem întrebări: deschise, închise, sugestive, contraîntrebări, întrebări al
ternative.
întrebare închisă: - Ce se întâmplă acum în aula nr. 1?
Răspuns: - Are loc cursul „Arta negocierii ”.
- Unde se ţine cursul „Arta negocierii”?
- în aula nr. 1.
Răspunsul este scurt, are avantajul rapidităţii şi preciziei.
Dezavantajul acestor întrebări constă în eventuala folosire a unei tonalităţi in
adecvate, ceea ce poate induce starea de interogatoriu.
întrebare deschisă: - Ce credeţi despre ultima hotărâre a MS?
Avantaje: se pot obţine multe informaţii, creează o atmosferă deschisă şi ajută
la relansarea dialogului.
Dezavantaje: interlocutorul poate fi un vorbăreţ, astfel încât de multe ori apare
necesitatea de a interveni brutal pentru a dirija dialogul în direcţia dorită.
A
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în tre b a re sugestivă: - Ştiaţi că...?
Se observă, că deşi întrebarea pare închisă (cu un număr limitat de variante de
răspuns), datorită scopului sugerat, aceasta poate fi considerată, ca fiind sugestivă.
Nu-i aşa că v-a plăcut declaraţia ministrului?
Ce gândiţi despre ultima realizare pozitivă a CNAM-ului?
Deşi pare a fi o întrebare deschisă se poate considera că are şi o nuanţă sugestivă.
Avantaje: progresează dialogul, stimulează apariţia unor elemente noi în ceea
ce priveşte modul de a gândi, induce idei şi soluţii.
Dezavantaje: răspunsul poate fi negativ. în acest caz se recomandă de a o urma
cu o întrebare deschisă în scopul relansării dialogului.
C o n traîn treb are: - Dar Dumneavoastră ce credeţi?
Avantaje: se câştigă timpul necesar pentru a gândi răspunsul, de exemplu la o
întrebare-capcană. în acelaşi timp, se reorientează discuţia în altă direcţie, în func
ţie de răspunsul primit la contraîntrebare.
Dezavantaje: contraîntrebarea poate fi interpretată ca o eschivare de la răspuns
şi poate induce senzaţia că avem ceva de ascuns.
în tre b a re alternativă: - Preferaţi ceai sau cafea?
Avantaj: ajută Ia influenţarea răspunsului sau la luarea rapidă a deciziei.
Dezavantaj: limitează răspunsul şi poate induce o stare de disconfort. Parte
nerul poate să aibă alte opţiuni, dar alternativele propuse blochează dezvăluirea
acestora.
B. Nivelul paraverbal se referă la tonalitatea vocii, volumul convorbirii, vi
teza de rostire a cuvintelor etc.
C. Nivelul nonverbal sau limbajul corpului, care poate sprijini, contrazice
sau chiar substituie comunicarea verbală. Mesajul nonverbal este cel mai apropiat
de realitatea emitentului şi este cel căruia i se acordă de către interlocutor atenţia
cea mai mare. Astfel, constatăm adesea că. deşi interlocutorul susţine că spune ade
vărul, n o i,sim ţim " că el minte. Ne punem întrebarea: care este cel „de-al şaselea
simţ” care recepţionează informaţia neexprimată verbal? Se consideră că femeile
au acest „al şaselea simţ" mai bine dezvoltat decât bărbaţii. O explicaţie posibilă
ar fi aceea că femeile sunt mai abile în a interpreta limbajele nonverbale, având în
gestica lor experienţa creşterii copiilor care, în primii ani de viaţă, comunică predo
minant prin limbaje nonverbale. O altă explicaţie posibilă ar fi aceea a dezvoltării
acestei abilităţi pentru compensarea lipsei lor de forţă fizică.
Dar până când ştiinţa va descoperi acest „simf' suplimentar, care intervine în
procesul de comunicare, vom adopta imaginea omului cu cinci simţuri care comu
nică preponderent nonverbal şi, uneori, se exprimă şi prin cuvinte.
Unele din aceste semne nonverbale sunt foarte uşor de descifrat. De exemplu,
este evident că atunci când oamenii zâmbesc, au nasturi descheiaţi la guler sau îşi
dau haina jos, încep să se simtă bine în prezenţa DMV. Gesturile mai puţin evidente
includ: mutarea mai aproape, vorbirea înceată.
Limbajul corpului influenţează impactul comunicării prin expresia feţii (mimi
ca, zâmbetul, privirea), gesturi, forma şi poziţia corpului, aspectul general şi prin
comunicarea tactilă.
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2. Interesele: Ne concentrăm asupra intereselor, nu a su p ra poziţiilor.
Exemplu: Doi bolnavi se certau într-un salon: unul vroia să ţină fereastra des
chisă, celălalt - să o închidă. Nu găseau o alternativă: să o întredeschidă puţin, să
o deschidă pe jumătate sau pe trei sferturi. Nici o soluţie nu-i satisfăcea pe ambii
bolnavi. între timp în discuţie se implică asistenta medicală şi îi întreabă de ce unul
vrea să deschidă, iar celălalt să închidă geamul. „Ca să intre puţin aer curat” şi
„Ca să nu fie curent” - au fost răspunsurile respective. Apreciind ambele interese,
asistenta a deschis larg o fereastră din camera de gardă, care comunica cu salonul,
asigurând aer proaspăt şi fără curent.
Asistenta medicală nu ar fi găsit soluţia, dacă şi-ar fi concentrat atenţia numai
asupra poziţiilor celor doi bolnavi: de a închide sau deschide fereastra, în schimb,
ea a avut în vedere interesele lor implicite: aer proaspăt şi fără curent. Această dis
tincţie între poziţii şi interese are o importanţă majoră.
în spatele poziţiilor divergente se află atât interesele comune, cât şi cele con
fiictuale. Avem tendinţa să presupunem că, deoarece poziţiile celeilalte părţi sunt
opuse faţă de ale noastre şi interesele lor trebuie să fie opuse. Cu toate acestea,
în multe negocieri, o examinare atentă ne dezvăluie existenţa mai multor interese
comune. Apare întrebarea: cum identificăm interesele? Noi ştim că a înţelege inte
resele „lor" este la fel de important ca a le înţelege pe ale „noastre”. Ne întrebăm
„De ceT' Tehnica de bază este să ne punem în locul lor. Observăm fiecare poziţie
luată de ei şi ne întrebăm „De ce?”
3. Opţiunile: analizăm mai m ulte alternative înainte de a lua o decizie sau
căutăm soluţii reciproc avantajoase.
Frecvent se pare că nu există o modalitate de a mulţumi ambele părţi. Una
dintre cele mai importante calităţi pe care trebuie să le posede un negociator este
tocmai aceea de a inventa soluţii. Dar, de multe ori deznodământul unei negocieri
se aseamănă cu acela al poveştii celor două surori care se ceartă pentru o portoca
lă. După ce s-au înţeles să împartă portocala în două. una şi-a luat jumătatea ei, a
mâncat fructul şi a aruncat coaja, pe când cealaltă a aruncat fructul şi a folosit coaja
de la jumătatea ei pentru o prăjitură. De prea multe ori negociatorii au de pierdut
-nu reuşesc să ajungă la o înţelegere când ar putea să o facă sau acordul pe care îl
stabilesc ar putea fi mai bun pentru ambele părţi. Prea multe negocieri se termină
cu jumătate de portocală pentru fiecare parte, în loc de întregul fruct pentru una şi
întreaga coajă pentru cealaltă. De ce?
în cele mai multe negocieri există patru obstacole, care inhibă creativitatea în
inventarea soluţiilor:
1. Judecata prematură.
2. Căutarea unui singur răspuns.
3. Ipoteza unei soluţii unice - fiecare parte nu vede decât două posibilităţi de
rezolvare: ori câştig eu, ori voi.
4. Concepţia că „problemele personale trebuie să şi le rezolve singuri”.
Pentru a fi creativi în inventarea soluţiilor va trebui:
1. Să separăm acţiunea de a inventa soluţii de cea de criticare a lor.
2. Să lărgim gama posibilităţilor în loc să căutăm un singur răspuns.
3. Să urmărim câştiguri reciproce.
4. Să creăm modalităţi prin care să le uşurăm deciziile.
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/. Separăm acţiunea de a inventa soluţii de cea de criticare a lor. Pentru că
raţionamentul sufocă imaginaţia trebuie de separat actul creator de cel critic: sepa
răm procesul de inventare a unor soluţii posibile de cel al selectării acestora. Mai
mtâ\ Inventăm, apo\ sdectăm (poate f\ folosită metoda ..brainstorming” (furtuna
creierului).
2. Lărgim gama posibilităţilor în ioc să căutăm un singur răspuns. Din toată
gama stabilită la prima etapă cu avantajele şi dezavantajele fiecăruia se selectează
cea inai convenabilă.
3. Urmărim câştiguri reciproce. Ipoteza că negocierea este un joc cu o sumă
fixă nu este aproape niciodată adevărată. Mai întâi ambele părţi pot fi într-o situaţie
mult mai dificilă decât cea prezentă. Şahul arată ca un jo c cu un singur deznodă
mânt; dacă unul pierde, celălalt câştigă - până când trece pe acolo un câine care
răstoarnă tabla de şah, varsă berea şi-i lasă pe ambii jucători într-o situaţie mult mai
neplăcută decât înainte. în afara interesului ambelor părţi, pentru evitarea pierderi
lor, aproape întotdeauna există posibilitatea unor câştiguri comune.
4.
Creăm modalităţi prin care să le uşurăm deciziile. Deoarece succesul no
tru într-o negociere este strâns legat de decizia luată de partea adversa, ar trebui
să ne asigurăm că aceasta ne convine şi că ei vor ajunge uşor la ea. în loc să le
facem celorlalţi viaţa grea, mai bine le dăm posibilitatea să aleagă fară nici un
efort. Preocupaţi de propria situaţie, oamenii dau prea puţină atenţie modalităţi
lor de promovare a intereselor personale prin grija faţă de cele ale părţii adverse.
Pentru a depăşi această limitare cauzată de preocuparea exclusivă pentru interesele
personale imediate, va trebui să ne punem în situaţia adversarilor. Dacă nu există
nici o alternativă care să Ie surâdă şi lor, e prea puţin probabil că vom ajunge la vreo
înţelegere.
4. Criteriile: insistăm pentru folosirea criteriilor obiective.
Succesul negocierii va fi mai mare dacă suntem pregătiţi. E necesar să ne gân
dim dinainte la nişte norme obiective care s-ar putea aplica în cazul nostru.
De obicei, sunt mai multe criterii obiective care pot fi folosite ca o bază pentru
înţelegere. Ideal ar fi, pentru asigurarea unei înţelegeri raţionale, ca aceste criterii să
fie nu numai independente de voinţă, dar şi practice, şi legitime. Criteriile obiective
ar trebui, cel puţin teoretic, să fie valabile pentru ambele părţi.
Pot fi folosite metode obiective cum este „unul taie, celălalt alege” . Există trei
principii, de care trebuie permanent să se ţină cont:
1. Remarcăm contribuţia fiecărei părţi la identificarea criteriilor obiective.
De exemplu, stabilim „Care sunt criteriile obiective cele mai relevante?”. Fiecare
criteriu propus de fiecare parte va fi un punct de sprijin pentru noi. Cazul nostru
va avea mai multă pondere dacă va fi prezentat din perspectiva criteriilor alese de
părţi şi, în acelaşi timp, lor le va fi greu să refuze aplicarea acestor criterii la pro
blema în cauză. Ideea de a ceda pare şi mai dificilă de admis atunci când trebuie
acceptată p:opunerea altcuiva. Dar dacă aceştia sunt cei care sugerează criteriile,
respectarea lor nu denotă slăbiciune, ci este un act de tărie, de consecvenţă faţă de
cele afirmate.
2. Judecăm raţional şi ne gândim care dintre criterii sunt cele mai adecvate şi
cum ar trebui aplicate. Unii oameni anunţă chiar de la început că poziţia lor ţine de
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principiu şi refuză pur şi simplu să ia în considerare cazul celorlalţi. în aşa situaţie
trebuie să adoptăm atitudinea unui judecător; cu toate că tindem să favorizăm pozi
ţia noastră, trebuie să fim dispuşi să acceptăm posibile motive pentru aplicarea unui
alt criteriu sau pentru o aplicare diferită a aceluiaşi.
Dacă cele două părţi vin cu două criterii deosebite, căutăm la baza opţiunii
între cele două să stea obiectivitatea. După cum problema în sine nu trebuie solu
ţionată în funcţie de voinţă, tot astfel nici dilema în privinţa criteriului care să fie
aplicat. Cu toate acestea, dacă după o discuţie amănunţită despre caracteristicile
unei probleme nu putem, totuşi, admite că principiile propuse de ei sunt cele mai
potrivite, putem sugera să le supunem unui test. Cădem de acord asupra unei per
soane pe care ambii o considerăm cinstită şi-i înmânăm o listă a criteriilor dezbătu
te. îi cerem să decidă care dintre ele sunt cele mai corecte şi mai adecvate situaţiei
noastre.
3.
Nu cedăm niciodată in faţa presiunii. Exercitarea presiunii poate lua diverse
forme: mituire, ameninţare, apelul insinuant la încredere sau simplul refuz de a
se clinti de pe poziţii. în toate aceste cazuri, răspunsul principial este acelaşi: îi
invităm să-şi expună teoria, sugerăm nişte criterii obiective, pe care le considerăm
aplicabile şi nu ne lăsăm influenţaţi de nimic altceva. Nu cedăm niciodată în faţa
presiunii, ci numai în faţa criteriilor.
Cine va triumfa? Este imposibil de precizat pentru fiecare caz în parte dar,
în general, noi suntem privilegiaţi. Căci pe lângă puterea de voinţă mai avem şi
avantajul legitimităţii şi al forţei de convingere a unei judecăţi raţionale şi flexibile.
Nouă ne va fi mai uşor să ne abţinem de la o concesie arbitrară, iar lor le va fi greu
să nu facă nişte sugestii de criterii obiective. Este mai comod de apărat, în public
şi în particular, o poziţie bazată pe refuzul de a ceda decât una bazată pe refuzul de
a ceda la care se adaugă refuzul de a furniza nişte argumente întemeiate. Criteriul
este prietenul nostru neînduplecat care nu ne dă voie să cedăm în faţa presiunii. Cu
alte cuvinte „în dreptate stă puterea”.
Dacă partea adversă nu intenţionează nicidecum să facă vreo mişcare şi nici
să furnizeze o argumentare convingătoare pentru poziţia adoptată, atunci nu se mai
poate negocia. Tratativele se pot întrerupe sau finaliza. Totuşi, înainte de a renunţa,
ar trebui să verificăm dacă nu cumva ne-au scăpat din vedere criteriile obiective,
care fac din oferta lor una cinstită.
Dar dacă ei sunt mai puternici? Aplicăm tehnica ACBAN.
La се-ar folosi discuţia despre interese, opţiuni şi criterii, dacă poziţia de nego
ciere a părţii adverse este mai puternică? Ce facem dacă ceilalţi sunt mai bogaţi, au
cunoştinţe mai influente, un personal mai numeros sau arme mai performante?
Nici o metodă nu poate garanta succesul dacă toate atuurile sunt de partea
cealaltă. Nici o carte despre grădinărit nu ne poate învăţa cum să creştem nuferi în
deşert sau cactuşi în mlaştină. Dacă dorim să procurăm un aparat ultrasonografic,
care costă mii de lei, iar în buzunar nu avem decât o bancnotă de o sută, nu ne aş
teptăm ca o negociere abilă să ne acopere diferenţa. în orice negociere există nişte
relaţii greu de schimbat.
Când încercăm să prindem un troleibuz, scopul pare de o importanţă indis
cutabilă, dar dacă ne gândim mai bine, ne dăm seama că putem să-l luăm şi pe
următorul. Adesea, în negocieri situaţia este asemănătoare. în aceste condiţii apare
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riscul major de a deveni prea concilianţi cu adversarii, prea uşor de convins. Putem
ajunge la încheierea unei afaceri pe care ar fi trebuit să o respingem.
Ce se întâmplă dacă ne fixăm dinainte nişte limite pe care să nu le depă
şim? Presupunem că dorim să vindem clădirea staţionarului care a dat faliment
şi stabilim limita ce se egalează cu suma cea mai mică pe care suntem dispuşi
să o acceptăm. De comun acord cu adjuncţii, de exemplu, putem cere pentru clădire
200 000 de lei, după ce ne-am înţeles în prealabil să nu acceptăm nici o ofertă sub
160 000 de lei.
Este mai uşor de rezistat în faţa presiunii şi a tentaţiilor de moment atunci
când ştim că nu putem trece de un anumit prag. Presupunem că unui cumpărătorii
este imposibil să plătească mai mult de 140 000 de lei. Existenţa unui preţ minim
dinainte stabilit ne poate salva de la luarea unei decizii regretabile. Dar protecţia
oferită de fixarea unei limite este costisitoare, pentru că ne restrânge capacitatea de
a profita pe urma celor învăţate până acum. Prin definiţie, limita stabilită este de
neclintit. Aceasta ne determină, prin urmare, să-i ignorăm pe adversari, hotărând că
nimic din ce vor spune ei nu ne poate convinge să modificăm această limită.
De asemenea, adoptarea unei limite duce la inhibarea imaginaţiei. Nu oferă
nici un stimulent pentru găsirea unei soluţii mai bune pentru ambele părţi, croite
după nevoile momentului. în loc să vindem clădirea cu 160 000 de lei, putem sluji
mai bine intereselor noastre dacă scădem până la 130 000, dar depozitul îl mai pu
tem folosi o perioadă de cinci ani.
Alternativa acestor limite prestabilite este de a ne întreba: „Ce variante avem
pregătite în cazul unui eşec?” Când este vorba despre preţul minim pentru clădire,
întrebarea logică, care trebuie să ne-o punem nu se referă la ceea ce „este posibil să
primim pe ea”, ci, „Ce vom face dacă după un timp anumit nu reuşim încă să vin
dem clădirea? O lăsăm la vânzare un timp îndelungat? O dăm în chirie? Dărâmăm
clădirea şi transformăm terenul într-o parcare? Sau ce altceva? Care dintre aceste
opţiuni pare mai atrăgătoare şi cum arată această opţiune în comparaţie cu cea mai
bună ofertă primită?”.
Motivul pentru care negociem este să ajungem la un rezultat mai bun decât
cel obţinut dacă nu am face-o. Aceasta este ACBAN - Alternativa Cea mai Bună a
Acordului Negociat. Acesta este etalonul cu care trebuie comparată orice înţelegere
propusă.
Oamenii cred că puterea de a negocia rezidă în resurse, cum ar fi: bogăţia,
influenţa în plan politic, puterea fizică, prietenii şi forţa armată. De fapt. puterea
de negociere a două părţi depinde în primul rând de măsura în care ideea de a nu
ajunge la nici o înţelegere îi atrage sau nu.
Dacă adversarul nu vrea să intre în joc? Folosim negocierea Jiu-jitsu.
Ce ne facem dacă partea adversă pur şi simplu nu vrea să intre în joc? De fapt,
regulile jocului pot fi schimbate prin începerea altuia, care atrage atenţia lor că
tre esenţa problemei. Această strategie o numim jiu-jitsu. în mod specific „atacul"
lor va cuprinde trei manevre: afirmarea hotărâtă a poziţiei, atacul la adresa ideilor
noastre şi atacul la adresa noastră personală. Ce trebuie să facem?
1.
Nu atacăm poziţia lor, dar descoperim ce se ascunde în spatele ei. C
partea adversă îşi anunţă poziţia, este bine să nu o respingem, dar nici să o accep
tăm. O tratăm ca pe o opţiune posibilă. Identificăm interesele din spatele ei, căutăm
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principiile pe care le reflectă şi ne gândim la modalităţile de optimizare a ei. Pentru
a le îndrepta atenţia către modalităţile de îmbunătăţire a soluţiilor propuse, luăm în
discuţie, în mod ipotetic, eventualele consecinţe ale acceptării uneia dintre poziţiile
lor, astfel ei pot înţelege că oferta propusă este nerealistă şi îşi modifică soluţiile.
2. Nu ne apărăm ideile, ci invităm adversarii să ni le critice şi să-şi exprime
părerea. In negocieri se acordă foarte mult timp criticii. Este mai bine să încurajăm
critica din partea adversarilor decât să ne opunem ei. în loc să le cerem să accepte
sau să respingă o idee, îi întrebăm ce nu le convine în legătură cu ea.
O
altă modalitate de canalizare a criticii într-un sens constructiv, este să schim
băm locurile şi să le cerem sfatul. îi întrebăm ce ar face dacă ar fi în situaţia noastră.
3. Transformăm un atac la adresa noastră intr-unui la adresa problemei. Când
adversarii ne atacă personal, după cum se întâmplă adesea, rezistăm tentaţiei de a
ne apăra sau de а-i ataca şi transformăm atacul la adresa noastră într-unul la adresa
problemei.
4. Punem întrebări, apoi aşteptăm. Cei angajaţi într-o negociere jiu-jitsu se
servesc de două unelte-cheie. Prima, este să folosim întrebări în loc de afirmaţii.
Afirmaţiile declanşează rezistenţă în tabăra opusă, pe când întrebările generează
răspunsuri. întrebările nu critică, ele educă. A doua este tăcerea - cea mai preţioasă
armă pe care o avem. Dacă ne-au făcut o propunere iraţională sau ne-au atacat, dacă
am pus o întrebare directă la care ei ne-au dat un răspuns nesalisfacător, aşteptăm.
Oamenii nu se simt în largul lor când se aşterne tăcerea, mai ales dacă se tem că
nu au spus tocmai ceea ce trebuia. Putem negocia foarte eficient atunci când nu
vorbim.
Ce ne facem dacă negociatorii se folosesc de trucuri sau cum să îmblânzim
un negociator agresiv?
Negocierea principială este, în ansamblu, foarte bună, dar ce facem dacă ad
versarul ne induce în eroare sau dacă îi cresc pretenţiile tocmai în momentul în
care suntem pe punctul de a ajunge la un consens? Există multe tactici şi trucuri pe
care oamenii le folosesc pentru a putea să profite de pe urma altora. Gama lor este
foarte largă, extinzându-se de la minciuni şi abuzuri psihologice la diferite forme
de presiuni. Ele pot fi ilegale, lipsite de etică sau pur şi simplu neplăcute. Scopul
este câştigul. Astfel de tactici pot fi numite negocieri trucate. Dacă îşi dau seama că
se foloseşte o tactică necurată împotriva lor, majoritatea oamenilor reacţionează în
două feluri: se resemnează considerând că este neplăcut să se ajungă la un scandal,
iar partea adversă poate beneficia de acesta. Deocamdată, sperăm că totul va fi bine
şi ne abţinem de la comentarii. în speranţa că partea adversă se va domoli şi nu va
avea pretenţii mai mari. Această strategie funcţionează câteodată, însă, de cele mai
multe ori este sortită eşecului.
A doua reacţie tipică este aceea de a plăti cu aceeaşi monedă. Dacă ei îşi fi
xează punctul de plecare incredibil de sus, noi îl fixăm incredibil de jos. Dacă ei
trişează, noi facem la fel. Dacă ei ameninţă, le răspundem cu ameninţări. La sfârşit,
fie că una dintre părţi se resemnează, fie că, de prea multe ori, negocierile încetează
fară nici un consens.
Tacticile de negociere necinstite sunt, de fapt, referinţe la metoda de negociere,
la jocul pe care părţile se decid să-l practice. In asemenea situaţii există trei faze
în negocierea jocului în care partea adversă pare să folosească o tactică necinstită:
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recunoaşterea tacticii, discutarea problemei în mod explicit şi punerea în discuţie
a legitimităţii şi oportunităţii tacticii respective - negocierea ei. Aceşti paşi trebuie
parcurşi având în vedere ideile negocierii principiale, elaborate în cadrul Proiec
tului de Negocieri de la Harward: oamenii, interesele, opţiunile, criteriile, adică
începem o nouă negociere.
12.7. ÎNCHEIEREA NEGOCIERII
Orice bun început are şi un sfârşit. Brandeis spunea: „Nimic nu este stabilit,
până când nu este stabilit corect”. In mod normal, etapa de încheiere a negocierilor
cuprinde trei etape:
1. Formularea unui acord.
2. Asigurarea aplicării lui.
3. Trecerea în revistă a experienţei noastre de negociator.
Sensul personal al realizării va veni, însă, prin folosirea cu succes a abilităţilor
practice de a negocia.

CAPITOLUL 13

SIST E M E D E SĂ N Ă T A T E ÎN ST R Ă IN Ă T A T E .
O R G A N IZ A Ţ IA M O N D IA L Ă A SĂ N Ă T Ă Ţ II

13.1. ASPECTE GENERALE
Sistemul de sănătate este definit ca un ansamblu de elemente independente,
care contribuie la sănătate în familie (grupuri), în instituţii de învăţământ, la locuri
le de muncă, în locuri publice şi comunităţi, precum şi în mediul înconjurător fizic
şi psiho-social, prin activitatea sectoarelor înrudite.
Rezultă că în lume nu există două sisteme de sănătate identice.
Pentru a analiza modul de organizare şi funcţionare a sistemelor existente şi
pentru a putea compara sistemele diferitelor ţări, M.Roemer - pionierul analizei
comparative a sistemelor de sănătate - a identificat cinci componente de bază, co
mune ale unui sistem de sănătate:
1. producerea şi dezvoltarea de resurse;
2. elaborarea de programe;
3. suportul economico-financiar;
4. managementul în sănătate;
5. acordarea de servicii medicale.
1. Producerea şi dezvoltarea de resurse necesită participarea mai multor siste
me de la nivelul societăţii şi se referă la:
- forţa de muncă (medici, asistente medicale etc.);
- instituţiile medicale (spitale, policlinici, centre de sănătate, laboratoare,
dispensare, farmacii etc.);
- bunurile sanitare (medicamente, echipamente diagnostice, terapeutice şi
chirurgicale);
- cunoştinţele (pot să nu fie considerate ca nişte resurse, deoarece reprezintă
elementele de bază în operaţiunile oricărui sistem de sănătate).
2. Elaborarea de programe (organizarea resurselor în diferite relaţii funcţiona
le, orientate spre o anumită finalitate).
Programele pot fi finanţate de către: guvern, organizaţii voluntare „non profit”,
organizaţii „pentru profit”.
Proporţiile între aceste tipuri determină natura sistemului de sănătate.
3. Suportul economico-financiar în fiecare ţară există mai multe surse de fi
nanţare în sistemul de sănătate:
- taxe generale (bugetare);
- asigurări obligatorii de asistenţă medicală;
- asigurări private;
- plata directă.
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Modul de finanţare influenţează cel mai mult (din cele cinci componente ale
sistemului) natura sistemului de sănătate.
4. Managementul în sănătate include diverse mecanisme prin care se mo
bilizează şi se folosesc resursele în vederea realizării unor scopuri: organizarea,
planificarea, administrarea, reglementarea, evaluarea, controlul în sistemul de să
nătate.
5. Acordarea de servicii medicale include toate formele de servicii de sănătate:
preventive, terapeutice, de îngrijiri şi de recuperare (servicii primare, secundare,
terţiare). Caracteristicile unui sistem de sănătate sunt:
1. accesibilitatea la servicii medicale calitative;
2. performanţa medicală şi satisfacţia utilizatorilor;
3. asigurarea continuităţii şi integrarea serviciilor medicale;
4. eficienţa utilizării resurselor;
5. eficacitatea medicală şi economică(obţinerea obiectivului scontat).
Pentru a îndeplini aceste deziderate ale calităţii unui sistem de sănătate, în
condiţiile în care cheltuielile pentru sănătate cresc într-un ritm ce depăşeşte pe cel
de creştere a produsului intern brut. opţiunile vizează creşterea eficienţei interne şi
utilizarea raţională a îngrijirilor de sănătate.
în cadrul unui sistem de sănătate pot coexista mai mulţi plătitori:
1) guvernul, modul de colectare a banilor este impozitul general, sistemul de
sănătate este un sistem naţional tip Beveridge, exemplu tipic fiind sistemul naţional
de sănătate al Marii Britanii - medicii sunt plătiţi printr-o taxă fixă (per capita)
indiferent de volumul de muncă necesar îngrijirii fiecărui pacient.
2) asigurări obligatorii, colectarea banilor se face prin asigurări publice (obli
gatorii), atunci sistemul de sănătate este bazat pe asigurări publice de tip Bismark,
exemplele tipice fiind Germania şi Franţa;
c)
asigurări private, colectarea banilor se face pe baza unor asigurări pri
voluntare, atunci avem de a face cu un sistem de asigurări private, exemplu tipic
fiind sistemul din SUA.
2. Sistemul de plată a serviciilor medicale:
- plata ..per capita”, care asigură plata medicilor generalişti în funcţie de nu
mărul de persoane înscrise în lista lor;
- plata pe servicii, care asigură recompensarea în concordanţă cu volumul
serviciilor prestate;
- plata directă.
3. Sistemul de plată a instituţiilor sanitare prevede:
a) rambursarea retrospectivă:
b) rambursarea prin buget global (suma fixă pentru un an);
c) rambursarea prospectivă, care poate fi făcută pornind fie de la o formulă
bazată pe populaţie, fie de la o formulă bazată pe sarcina de lucru.
Problemele care apar ca urmare a existenţei terţilor plătitori sunt: riscul moral
şi selecţia adversă.
Riscul moral are următorul principiu: dacă preţul unui bun este egal cu zero
(serviciul de sănătate în momentul oferirii lui), atunci cererea depăşeşte întotdeau
na oferta. Drept consecinţă, asistenţa medicală trebuie raţionalizată prin:
• copiată;
• rolul medicului generalist în filtrarea accesului la asistenţa spitalicească;
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• lista de aşteptare pentru tratament;
• reglementări asupra serviciilor care vor fi sau nu furnizate.
Selecţia adversă apare atunci când: terţii plătitori încearcă să limiteze costuri
le, refuzând să asigure acoperirea acelor grupuri care sunt cele mai bolnave şi care
necesită îngrijiri mai scumpe sau cerând plăţi mai mari pentru aceste grupuri.
13.2. ASPECTELE PARTICULARE
ALE SISTEMELOR DE SĂNĂTATE EXISTENTE ÎN LUME
13.2.1. SISTEMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE DE TIP BEVERIDGE
CARACTERISTICILE MODELULUI BEVERIDGE:

1. Sunt finanţate prin intermediul taxelor centrale.
2. Infrastructura este proprietatea statului.
3. Oferă acces liber şi universal.
4. Serviciile medicale sunt prestate în general de către angajaţi de stat.
5. Politicile operative sunt determinate şi controlate de stat.
6. Medicii sunt angajaţi cu salariu sau plătiţi din cota pe cap de
locuitori.
7. Majoritatea spitalelor activează pe baza unui buget global sau a unei limite
de cheltuieli.
Acest sistem activează efectiv în următoarele ţări: Marea Britanie şi Irlanda.
Italia. Grecia, Portugalia, Spania, Ţările Scandinave etc.
ITALIA
• Sistemul sănătăţii este finanţat din bugetul de stat şi din contribuţiile patro
nilor şi lucrătorilor
• Sistemul sănătăţii este divizat în 3 niveluri:
- naţional (Ministerul Sănătăţii);
- regional;
- local.
• Este un sistem decentralizat, dar medicina de stat lucrează foarte efectiv.
• Persoanele asigurate: fiecare rezident este înregistrat la medic-generalist,
copiii până la 6 ani - Ia pediatru. Alegerea medicului este liberă.
• Serviciile asigurate: medicul examinează pacientul şi face îndreptări la
investigaţiile necesare sau în staţionar. Spitalizarea urgentă se efectuează
imediat. In tratamentul staţionar planificat pacientul poate aştepta săptă
mâni şi chiar luni de zile. Medicii angajaţi în instituţiile de stat pot activa şi
în cadrul spitalelor private.
• Medicina de stat asigură gratuit toţi pacienţii cu medicamente prescrise din
lista medicamentelor standarde, dar este stabilită taxa pentru prescrierea
reţetelor, cu excepţia persoanelor vârstnice, invalizilor, categoriilor social
vulnerabile. Comitetul Internaţional al preţurilor controlează costurile re
mediilor medicamentoase şi cota adaosului comercial maximal.
• Asigurările private: sunt companii medicale private, care efectuează asigu
rări medicale voluntare. Acoperă un procent foarte mic de populaţie.
• Medicina privată prestează un spectru larg de servicii medicale şi în prezent
rămâne prerogativa populaţiei cu venituri mari.
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MAREA BRITANIE
Unul din locurile de frunte în domeniul ocrotirii sănătăţii printre ţările lumii
revine Marii Britanii. Nivelul înalt de dezv oltare este în particular legat de tradiţiile
tred-unioniste în societatea britanică. Cerinţele privind asistenţa medicală gratuită
au fost exprimate încă în mişcarea cartistă din anii ’30 ai secolului trecut.
în 1948 a intrat în vigoare legea despre crearea sistemului statal de ocrotire a
sănătăţii. S-a urmărit scopul ca toţi locuitorii Marii Britanii să aibă posibilităţi egale
(lordul U. Beveridge) pentru tratamentul necesar. Sistemul de sănătate este finanţat
din mijloace impozitare.
A avut loc naţionalizarea instituţiilor medicale, asistenţa medicală fiind anun
ţată gratuită. în prezent populaţia Marii Britanii plăteşte parţial pentru asistenţa me
dicală (pentru reţete, servicii stomatologice) şi depune cotizaţii într-un fond special
al ocrotirii sănătăţii.
în ultimii zece ani alocările guvernamentale pentru sistemul ocrotirii sănătăţii
naţionale s-au mărit de mai mult de 3 ori, atingând anual 20 mlrd. lire sterline.
Finanţarea se efectuează în principal din contul bugetelor de stat şi local şi
parţial din contul cotizaţiilor speciale de la populaţie. Cota cheltuielilor statului
pentru ocrotirea sănătăţii alcătuieşte astăzi mai mult de 6% din costul produsului
naţional global. Din suma totală a cheltuielilor pentru ocrotirea sănătăţii 85,5%
sunt acoperite din contul impozitelor, 9,5% - din contul cotizaţiilor de la populaţie
şi 5% sunt venituri de la bolnavii ce beneficiază de asistenţă medicală cu plată.
în decursul ultimilor zece ani numărul mediu de paturi de spital a scăzut de la
366 mii la 317 mii, în timp ce randamentul fiecărui pat a sporit de la 16,0 la 20,6.
Durata medie a spitalizării a scăzut de la 10,2 la 8,5 zile. Dar, totuşi, numărul per
soanelor incluse în lista celor care au nevoie de spitalizare a crescut.
Din 1974, este în vigoare sistemul ierarhic de dirijare a ocrotirii sănătăţii în
frunte cu un departament guvernamental special. Ţara este împărţită în 14 regiuni,
90 de ţinuturi şi 205 districte. Regiunea este dirijată de Comitetul Regional al ocro
tirii sănătăţii, ţinutul - de către Comitetul Ţinutal şi districtul - de Comitetul de Dis
trict. Conducătorii organelor regionale ale ocrotirii sănătăţii sunt responsabili de
serviciul ocrotirii sănătăţii în regiune. Comitetele de ocrotire a sănătăţii efectuează
planificarea, organizarea, selecţionarea cadrelor şi distribuirea fondurilor alocate
necesităţilor ocrotirii sănătăţii.
Fiecare structură ţinutală a ocrotirii sănătăţii se împarte în subsisteme raionale,
care constituie baza unităţilor organizaţionale de planificare şi asigurare cu asisten
ţă medicală. Populaţia fiecărui raion alcătuieşte aproximativ 250 mii de persoane.
în afara competenţei serviciului naţional al ocrotirii sănătăţii au rămas urmă
toarele servicii medicaîe: bolile profesionale (sunt în competenţa departamentului
muncii); problemele mediului înconjurător (de ele răspund organele administraţiei
locale); asistenţa medicală a deţinuţilor şi serviciul medical militar.
Asistenţa medicală este acordată populaţiei în spitalele de profil generai şi spe
cializate. Numărul paturilor de spital în Marea Britanie, Wales şi Scoţia este de
582 mii (adică 1 pat la aproximativ 90 de locuitori). Acest indice plasează Marea
Britanie pe locul trei în Europa (după Suedia şi Germania).
în anii '60 s-a decis reducerea numărului de paturi de spital din contul lărgirii
serviciului de ambulatoriu şi policlinică. însă această tendinţă a condus la creşterea
numărului de solicitări pentru spitalizare, care a devenit o problemă serioasă. Rân3 54

du] pentru spitalizare în spitalele de stat este de circa 1 mln. de oameni, dintre care
42% aşteaptă mai mult de 1 an. Din cei 47 mii de bolnavi care necesită asistenţă
chirurgicală urgentă mai bine de jumătate sunt nevoiţi să aştepte o lună şi peste.
în medie în instituţiile medicale din sistemul ocrotirii sănătăţii de stat rândul
pentru tratament este de 17 săptămâni.
Pentru a înlătura neajunsurile sistemului de stat al ocrotirii sănătăţii (SSOS)
s-a decis dezvoltarea medicinei prin asigurare. Ca urmare, companiile medicale
particulare devin parteneri la exploatarea spitalelor ce aparţin SSOS.
Modul de interacţiune dintre sectorul de stat şi cel particular ni-1 demonstrează
următorul exemplu. Compania „Baionaln holdings” a alocat 300 mii de lire sterline
pentru reconstruirea secţiei de chirurgie a spitalului din Oxford „Cherchil Hospi
tal”. în conformitate cu acordul, compania va beneficia de dreptul de a utiliza unele
cabinete chirurgicale şi săli de operaţie.
Opinia publică engleză acceptă tot mai mult „coexistenţa” celor două tipuri de
asistenţă medicală.
Personalul medical ce activează în spitalele din Marea Britanie este alcătuit din
specialişti-consultanţi de înaltă calificare. Medicii generalişti nu sunt angajaţi în
spitale. Tradiţional fiecare consultant activează în componenţa unui grup de medici,
care îngrijeşte un număr determinat de bolnavi spitalizaţi.
Asistenţa extraspitalicească este acordată populaţiei de către medicii genera
lişti, populaţia având dreptul de a-şi alege medicul. Plata medicilor se efectuează
după numărul de persoane consultate. Pentru a primi ajutor stomatologic bolnavul
se poate adresa la orice medic (plata pentru fiecare bolnav). După acelaşi principiu
lucrează medicii oftalmologi în SSOS. în secţiile de obstetrică şi în maternităţile de
stat din Marea Britanie sunt primite 85% din naşteri.
Pregătirea medicilor se efectuează la facultăţile universităţilor şi în instituţii
de învăţământ de sine stătătoare, subordonate Ministerului învăţământului. Durata
studiilor în Universităţile de medicină e de 6 ani, studiile sunt cu plată. Absolven
ţilor li se acordă gradele universitare de bacalaureat în medicină şi bacalaureat în
chirurgie. De menţionat că în afară de pregătirea medicilor calificaţi, programa
prevede pregătirea unui om cult.
în concluzie: Sistemul Naţional de Sănătate Britanic asigură acordarea unor
îngrijiri medicale accesibile întregii populaţii, eficiente şi de calitate, cu un grad
crescut de continuitate.
13.2.2.
SISTEM UL DE SĂNĂTATE
BAZAT PE ASIGURĂRI PRIVATE DIN SUA

•

■
*
■
■

în anul 2000 cheltuielile pentru ocrotirea sănătăţii au constituit 15% din
Produsul Intern Brut. Mai mult se cheltuie numai pentru alimentaţie şi lo
cuinţă.
Constituţional nu este prevăzută asigurarea medicală de stat pentru toată
populaţia.
Asigurarea privată şi cea publică acoperă 85% din populaţie.
Asigurarea privată
acoperă 58% din populaţie.
Asigurarea de stat acoperă 27% din populaţie, inclusiv: 13% - Medicare,
10% - Medicaid, 4% - fondul Veteranilor Armatei.
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Asigurarea privată: există mai mult de 1 200 de companii de asigurare non
profit, profit, de stat. Cele mai importante companii private „Crucea albastră" şi
„Scutul albastru*' se ocupă cu asigurările benevole. Asigurarea privată poate fi
cumpărată individual sau poate fi finanţată prin contribuţii din fondurile de salarii
împărţite între patronat şi angajaţi pe bază de negociere. Constituie 33% din chel
tuielile din sectorul sănătăţii.
■ Guvernul SUA în prezent asumă aproape 40% din cheltuielile pentru să
nătate, în 1960 - 21%. Finanţează ocrotirea sănătăţii prin două programe de bază:
Medicare şi Medicaid.
1. MEDICARE. Program de asigurare socială pentru bătrâni (peste 65 de ani),
handicapaţi şi cei în stadiul terminal al insuficienţei renale. Pot beneficia numai ce
tăţeni ai SUA. Acoperă 13% din populaţie. Medicare este finanţat prin combinarea
taxei din fondurile de salarii, veniturile generale şi premii. In total acest impozit
constituie aproximativ 15% din veniturile lucrătorilor americani. Altă parte este
finanţată din impozitele generale. Asigură maximum 67 de zile de spitalizare. Lista
medicamentelor compensate este parţială. Medicare constituie 20% din cheltuielile
în sectorul sănătăţii.
2. MEDICAID. Program de asigurare pentru grupuri din populaţia săracă (per
soane cu venituri mai mici decât pragul de sărăcie stabilit anual - 14 800 dol./an
pentru o familie din 4 persoane în anul 2003) şi pentru pacienţii azilelor de bătrâni
care au nevoie de servicii mai costisitoare. Aceste persoane beneficiază de poliţe de
asigurare din fondul statului.
■ Persoanele neîncadrate în medicina prin asigurări: 20% din populaţie nu
au asigurare medicală. Mulţi dintre aceştia lucrează, dar antreprenorii nu-i
asigură cu poliţele de asigurare.
13.2.3. ASIGURAREA MEDICALĂ OBLIGATORIE - MODELUL BISMARCK

Caracteristicile generale ale modelului Bismarck:
- Asistenţa medicală este finanţată prin intermediul contribuţiilor obligatorii
vărsate de către patroni sau de către angajaţi.
- Fondurile sunt administrate de către agenţii non-profit neguvernamentale
instituite prin lege.
- Agenţiile (sau fondurile de boală) negociază/contactează cu spitalul şi cu
alţi furnizori de prestaţii medicale bugetul pentru serviciile care se vor
furniza.
- Majoritatea medicilor sunt plătiţi pe prestaţie.
Acest sistem funcţionează efectiv în Germania, Austria, Franţa, Belgia, Lu
xemburg, Elveţia etc.
GERMANIA
■ Modelul este considerat unul dintre cele mai dezvoltate şi reuşite
■ Acest sistem a fost introdus de Bismark în 1883. S-a dezvoltat prin mai
multe acte legislative, care au creat un sistem larg de garanţii sociale.
Asigurătorii şi funcţiile lor:
- sistemul pluralistic;
- statul are funcţiuni legislative şi de control;
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-

în calitate de executori funcţionează casele de spital şi asociaţiile medicilor;
cuprinderea totală a populaţiei cu asigurări este de 90%, în sistemul privat
constituie 8%, 2% - categoriile social vulnerabile - din bugetul statului;
- cheltuielile pentru ocrotirea sănătăţii - 11 % din P1B.
AMO realizează case de spital.
Fondurile de asigurare în cazul îmbolnăvirii - FAÎ. Circa 1 000 de organizaţii
necomerciale, non-profit, autonome, neguvernamentale (deşi conduse de guvern),
a căror structură este definită în mod legislativ.
FAÎ sunt dirijate de adunarea reprezentanţilor patronatului şi a angajaţilor în
proporţii egale. Adunarea reprezentanţilor alege consiliul de administrare şi un pre
şedinte.
Genuri de FAÎ (case de spitale):
1) spitale locale - după principiul teritorial asigură toate persoanele, prepon
derent membrii familiilor;
2) casele-erzaţ - asigură persoanele după apartenenţa profesională; sunt în
subordonare federală;
3) specializate (pentru marinari, mineri, poştaşi).
Alegerea casei de spital oficial este liberă.
Pentru antreprenori nu are importanţă în care casă de spital sunt înregistraţi
lucrătorii.
Funcţiile caselor de spital:
> Stabilirea taxelor de asigurare.
> Determinarea pachetului de beneficii obligatorii.
> Definirea modului de achitare cu instituţiile medicale.
r Consiliul reprezentanţilor stabileşte taxa de asigurare ,.9-15%” din fondul
de salarizare.
> Angajaţii personal se înregistrează la FAÎ şi patronul transferă contribuţii în
casa respectivă.
> în mod real alegerea liberă FAÎ este numai pentru persoane, care muncesc
(circa 50% din totalul persoanelor asigurate).
> Structura persoanelor asigurate de FAI:
35-40% - în case teritoriale;
20% - specializate;
35-40% - casele-erzaţ.
> în viitor va fi aprobat volumul de bază al serviciilor medicale în AMO, care
va fi acordat gratis fiecărei persoane asigurate. Serviciile medicale excluse
din pachetul de bază vor fi achitate din sursele proprii sau prin încheierea
contractelor de asigurare medicală voluntară. Excepţii: persoane cu maladii
cronice grave.
> Se propune mărirea cotei de participare în achitarea unor servicii costisitoa
re (spitalizare, servicii stomatologice) şi în compensare pentru medicamen
te.
> Asigurarea cu remedii m edicam entoase conform prescripţiei medicului
contractate cu casa de spital în cadrul AM O este gratuită. în farmacie
este achitată numai plata suplim entară în funcţie de preţul m edicamen
tului, de obicei, simbolică. Excepţii: persoanele cu venituri mici şi ma
ladii cronice grave.
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> Costul medicamentelor este identic în toate fannaciile Germaniei. Toate
reţetele sunt incluse în baza informaţională naţională. Casele de spital com
pensează farmaciilor preţul remediilor eliberate, dar acestea nu pot fi mai
mari decât cele stabilite pentru fiecare medicament. Suma totală a medica
mentelor prescrise este limitată şi stabilită de FAÎ. In cazul depăşirii acestei
limite, 5% din suma respectivă este repartizată între toţi medicii ca o amen
dă pentru excedentul de cheltuieli.
Asigurarea medicală reprezintă una dintre multiplele forme de asigurări care
de cele mai multe ori poartă un caracter social (asigurarea de bătrâneţe, în caz de
invaliditate, asigurarea familiei etc.). Termenul „asigurare medicală” a apărut în
secolul al XIX-lea, când prevalenţa maladiilor acute, adesea contagioase, care afec
tau în special populaţia tânără, putea fi considerată un risc, care impunea asigurarea
unor maladii. In acest caz cetăţenii sănătoşi finanţau cheltuielile legate de îngrijirea
celor bolnavi.
In condiţiile actuale se atestă îmbătrânirea populaţiei, maladiile acute fiind în
locuite cu boli cronice, legate în special de riscuri de ordin social şi comportamen
tal. de asemenea, de vârstă şi de alte particularităţi biologice, iar nevoia de îngrijiri
medicale devine o certitudine pentru fiecare cetăţean. In cazul de faţă intervine
solidaritatea dintre generaţii, dintre populaţia activă şi cea inactivă, solidaritate ce
stă la baza asigurării finanţării cheltuielilor pentru sănătate.
Asigurarea medicală a populaţiei prevede respectarea necondiţionată a princi
piilor generale promovate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi care caracterizea
ză sistemele de sănătate publică din majoritatea ţărilor occidentale dezvoltate:
1. orice cetăţean al ţării trebuie să fie asigurat în mod obligatoriu;
2. piaţa singură nu poate asigura o protecţie sanitară satisfăcătoare pentru toţi;
3. statul trebuie să-şi asume o parte din cheltuieli pentru sănătate şi să intervină
în mod direct sau indirect pentru controlul costurilor serviciilor medicale;
4. cetăţenii contribuie la finanţarea cheltuielilor pentru sănătate în funcţie de
posibilităţile lor financiare, dar trebuie să aibă acces la îngrijirile medicale
în funcţie de nevoile lor.
Din cea de-a treia categorie face parte SUA. Populaţia activă din SUA are
responsabilitatea personală să subscrie sau nu la o asigurare privată mai mult sau
mai puţin completă. O parte din oameni subscriu la o asigurare prin intermediul
întreprinderii lor, alţii o fac cu titlu pur personal. Finanţarea îngrijirilor medicale
prin alocări de stat este asigurată în principal de programul federal Medicare, care
protejează mai bine de 35 milioane de persoane handicapate sau pensionate (vârsta
de pensionare pentru ambele sexe fiind 65 de ani) şi de programul federal Medi
caid, care acoperă aproximativ 27 milioane de americani ale căror venituri sunt
inferioare pragului stabilit de sărăcie (în a. 1992 - 13,4 mii dolari pentru o familie
din patru persoane).
în conformitate cu legislaţia în vigoare, asigurarea medicală a cetăţenilor Re
publicii Moldova este o formă de protecţie socială a sănătăţii. Ea se efectuează în
mod obligatoriu, acoperind întreaga populaţie, indiferent de vârstă, sex, apartenen
ţă socială.
Asigurarea medicală obligatorie este o parte componentă a asigurării sociale
de stat şi garantează tuturor cetăţenilor Republicii Moldova posibilităţi egale de
protecţie medicală în volumul şi condiţiile care corespund programelor asigurării
medicale obligatorii.
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Asigurarea medicală obligatorie şi asistenţa medicală cetăţenilor se realizează
în formă de contracte încheiate, pe de o parte, înfre antreprenori sau organele autoadministrării locale şi companiile (agenţiile) de asigurare, şi, pe de altă parte, între
companiile de asigurare şi instituţiile medicale sau medicii particulari.
Scopul principal al asigurării sociale a sănătăţii cetăţenilor republicii este atra
gerea alocărilor financiare suplimentare pentru sănătate şi garantarea unui volum
mai mare şi de o calitate mai înaltă al serviciilor medicale.
Sursele de finanţare a sistemului de sănătate sunt:
a) mijloacele financiare bugetare (republicane şi locale);
b) mijloacele financiare extrabugetare (cotizaţiile întreprinderilor pentru asi
gurarea obligatorie a sănătăţii angajaţilor, cotizaţiile cetăţenilor care se ocupă cu
lucrul individual, mijloacele personale ale cetăţenilor, veniturile din hârtiile de va
loare, creditele bancare, donaţiile filantropice şi de binefacere etc.).
Aceste surse formează bugetul sistemului de sănătate şi Fondul sistemului de
asigurare medicală obligatorie.
Mijloacele financiare care formează bugetul sistemului de sănătate sunt utili
zate în următoarele scopuri:
- finanţarea programelor medicale complexe cu destinaţie specială aprobate
de Guvernul Republicii Moldova;
- pregătirea şi perfecţionarea cadrelor medicale;
- finanţarea cercetărilor ştiinţifice;
- realizarea măsurilor profilactice;
- construcţii capitale şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor sis
temului de sănătate;
- subvenţionarea teritoriilor administrative în scopul nivelării condiţiilor de
asigurare medicală obligatorie a cetăţenilor, precum şi în scopul achitării
serviciilor medicale deosebit de costisitoare;
- finanţarea instituţiilor medicale ce se ocupă de combaterea şi tratamentul
maladiilor sociale importante;
- constituirea rezervelor financiare în scopul acordării asistenţei medicale în
caz de îmbolnăviri în masă în zonele afectate de calamităţi, catastrofe etc.;
- asigurarea medicală a persoanelor neangajate.
Mijloacele financiare bugetare ale sistemului de sănătate care n-au fost utiliza
te în anul financiar nu sunt sechestrate, iar la aprobarea alocărilor bugetare pentru
anul următor nu sunt luate în considerare.
Mijloacele financiare ale Fondului de asigurări medicale, cele obligatorii se
formează din contul defalcărilor făcute de asigurători (Guvernul Republic'! Moldo
va, organele autoadministrăm locale, întreprinderi ş: organizaţii, persoanei' care se
ocupă cu munca individuală şi cu munca de cieaţiey. Fondul de asigurare medicală
obligatorie se află în proprietate de stat. nu fa :e parte din bugetele altor fonduri şi
nu poate fi sechestrat. Ordinea de colectare a cotizaţiilor de asigurare medicală obli
gatorie este elaborată de Guvernul Republicii Moldova şi aprobată de Parlament.
Mijloacele financiare destinate asigurării medicale obligatorii sunt transferate
companiilor (agenţilor) de asigurare, care pj ir. r.ictode contractuale exercită opera
ţiuni financiare cu instituţiile medicale şi med cii particulari în schimbul serviciilor
medicale prestate.
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Asigurarea medicală poate fi exercitată de companiile de asigurare, care sunt
subiecţi juridici independenţi cu diverse forme de proprietate şi care posedă fon
dul statutar necesar pentru realizarea asistenţei medicale în limitele programului
obligatoriu de asigurare medicală. Activitatea companiilor de asigurare în cadrul
asigurării obligatorii medicale poartă un caracter nonlucrativ, adică fară profit. Or
ganizaţiile de asigurare medicală au dreptul la libera alegere a instituţiei medicale
pentru acordarea asistenţei medicale persoanelor asigurate. Companiile de asigura
re medicală au dreptul să participe la acreditarea instituţiilor medicale, la stabilirea
mărimii cotizaţiilor şi cotelor de asigurare obligatorie şi, de asemenea, la deter
minarea costurilor serviciilor medicale. în scopul bunei efectuări a procesului de
asigurare medicală companiile de asigurare sunt obligate să încheie în termenele
stabilite contracte de acordare a asistenţei medicale persoanelor asigurate în diver
se instituţii medicale. Prin intermediul experţilor titulari, companiile de asigurare
controlează şi verifică îndeplinirea volumului, termenele şi calitatea asistenţei me
dicale. De asemenea, companiile de asigurare realizează rambursarea unei părţi a
cotizaţiei de asigurare asiguratului, dacă acest lucru este prevăzut în contractul de
asigurare.
Cetăţenii asiguraţi prin contract colectiv sau individual primesc în companiile
de asigurare o poliţă de asigurare medicală în care se indică prenumele şi numele
asiguratului, sexul, vârsta, locul de lucru, apartenenţa socială, domiciliul şi terme
nul de valabilitate al contractului de asigurare. Poliţa de asigurare medicală este
valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, precum şi pe teritoriile altor state
cu care Republica Moldova are încheiate convenţii de asigurare medicală a cetă
ţenilor.
Asistenţa curaţivo-profilactică persoanelor asigurate se realizează în baza pro
gramelor asigurării medicale obligatorii. Programul de bază al asigurării medicale
obligatorii este elaborat de Guvernul Republicii Moldova. Programul determină
volumul asistenţei medicale şi condiţiile de asigurare cu medicamente a bolnavi
lor. în conformitate cu programul unic al asigurării medicale obligatorii cetăţenilor
Republicii Moldova li se garantează acordarea, în instituţiile curativo-profilactice,
asistenţei medicale de urgenţă, diagnosticarea şi tratamentul maladiilor în condiţii
de ambulator, inclusiv la domiciliu, ajutorul medical în staţionare, tratamentul de
recuperare medicală, realizarea tuturor măsurilor profilactice. în baza programului
de bază al asigurării medicale organele autoadministrării locale elaborează progra
me teritoriale şi municipale de asigurare medicală obligatorie, ale căror prevederi
nu pot fi mai mici decât cele ale programului de bază.
Asistenţa medico-profilactică în cadrul programelor de asigurare medicală
obligatorie este acordată de instituţiile medicale acreditate în ordinea stabilită. Prin
acreditare se stabileşte dacă nivelul profesional al lucrătorilor medicali şi posibili
tăţile de diagnosticare şi tratament din instituţia dată corespund cerinţelor necesare
pentru îndeplinirea standardelor de calitate (tehnologiilor medicale contemporane)
prevăzute de programele de asigurare medicală obligatorie şi benevolă. Acreditării
sunt supuse toate instituţiile medicale, indiferent de forma de proprietate.
Conflictele dintre subiecţii juridici participanţi la asigurarea medicală a po
pulaţiei cauzate de nerespectarea prevederilor contractuale sunt soluţionate de
către judecători în conformitate cu competenţa lor şi ordinea stabilită de legislaţia
Republicii Moldova.
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13.3. ORGANIZAŢIA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII
13.3.1. ISTORIC

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) este o instituţie specializată a Orga
nizaţiei Naţiunilor Unite, cea mai mare organizaţie mondială, scopul activităţii sale
fiind „obţinerea nivelului de sănătate maxim posibil” pentru toate popoarele. Lărgi
rea contactelor între state, extinderea colaborării lor economice şi de comerţ a im
pus necesitatea elaborării unor măsuri colective împotriva răspândirii unor infecţii
extrem de primejdioase, cum sunt pesta, holera, variola etc. In 1851, la Paris a avut
loc prima conferinţă mondială consacrată problemei combaterii epidemiilor.
în 1907, a fost creată prima organizaţie sanitară mondială - Biroul Internaţio
nal al Igienei Publice, care a funcţionat până în 1946. Ulterior a fost creată Organi
zaţia Mondială a Sănătăţii a cărui Statut a fost ratificat la 7 aprilie 1948. De atunci
încoace această zi este consemnată ca Ziua mondială a sănătăţii.
13.3.2. STRUCTURA OMS

Organul suprem al OMS este Asam bleea M ondială a Sănătăţii. Sesiunile ei
se convoacă în fiecare an în luna mai, ca regulă la Geneva. La acest for sunt invitaţi
reprezentanţi ai tuturor statelor-membre şi asociate ale OMS. Fiecare ţară are drep
tul de a fi reprezentată la Asamblee prin 3 delegaţi.
Activitatea Asambleei include şedinţele plenare şi ale diverselor comitete. La
şedinţele plenare sunt aleşi: preşedintele, cinci locţiitori ai lui şi preşedinţii comite
telor de bază. în activitatea Asambleei Mondiale a Sănătăţii participă, de asemenea,
reprezentanţi ai ONU şi ai altor organizaţii mondiale.
Asambleea trasează direcţiile de bază ale activităţii OMS, examinează bugetul,
soluţionează chestiuni privind colaborarea cu alte organizaţii, primeşte noi membri
în rândurile OMS.
în timpul sesiunii se iau în dezbatere probleme actuale ale ocrotirii sănătăţii şi
ale ştiinţei medicale. Limbile oficiale de lucru ale Asambleii sunt engleza, spaniola,
chineza, rusa şi franceza.
în perioada dintre sesiunile Asambleii organul superior al OMS este Comitetul
Executiv alcătuit din reprezentanţi ai 30 de state-membre ale OMS, care se aleg pe 3 ani.
Sesiunile Comitetului Executiv au loc de două ori în an. Activitatea organi
zatorică curentă o exercită Secretariatul OMS condus de Directorul general. Toa
te statele membre ale OMS sunt împărţite în 6 regiuni, fiecare având biroul său
repartizat: cel african în or. Brazavil, american - la Washington, Sud-Estul Asiei
- Deli, Europa - Copenhaga, Estul Mării Mediterane - Alexandria, partea de Vest
a oceanului Pacific - Manila.
Sediul OMS, care numără 1,4 mii de colaboratori, este în or. Geneva. în com
ponenţa OMS intră mai mult de 170 de state. Moldova a fost primită în calitate de
membru plenipotenţiar al OMS în 1992.
Subdiviziunile OMS activează în domeniul profilaxiei bolilor infecţioase şi
nontransmisibile, pregătirii cadrelor, dezvoltării ştiinţei medicale, sănătăţii famili
ei, serviciilor sanitare şi igienei mediului ambiant. Activitatea OMS e strâns legată
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de cea a birourilor regionale, deşi acestea pot avea particularităţi. De exemplu,
biroul regional european dă prioritate programelor consacrate profilaxiei primare
şi secundare a bolilor nontransmisibile, coordonării cerinţelor medico-biologice,
pregătirii cadrelor etc. Structura secretariatului O M S este mai mult sau mai puţin
stabilă {figura 44).

Figura 44. Structura Secretariatului O rganizaţiei M ondiale a Sănătăţii

Fiecare organizaţie regională este condusă de un Comitet regional, alcătuit din
reprezentanţii ţărilor-membre. în fruntea biroului regional se află directorul general
care este numit de Comitetul Executiv în concordanţă cu Comitetul regional.
Birourile regionale se ocupă cu organizarea şi realizarea măsurilor sanitare ce
se impun în ţările care intră în componenţa regiunii date. Aceste măsuri se numesc
„proiectele OMS”.
Activitatea organizaţiilor regionale este condusă de consultanţii regionali.
13.3.3. ACTIVITATEA OMS

Activitatea OMS este legată în mod direct de dezvoltarea politică şi socialeconomică a diverselor state, precum şi de tendinţele politice, economice şi sociale
internaţionale. Direcţiile de bază de activitate ale OMS sunt următoarele:
- combaterea bolilor contagioase şi necontagioase;
- acordarea ajutorului necesar unor ţări pentru dezvoltarea serviciilor naţio
nale de ocrotire a sănătăţii şi pentru pregătirea şi perfecţionarea personalu
lui medical;
- organizarea colaborării în soluţionarea problemelor cu caracter general
(carantină internaţională, clasificarea internaţională a bolilor, propagarea
informaţiei statistice, specificarea preparatelor farmaceutice şi controlul ca
lităţii lor, aspectele medicale ale controlului internaţional al drogurilor);
- sprijinul cercetărilor ştiinţifice în probleme prioritare de sănătate şi coordo
narea lor internaţională.
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Programe importante ale OMS în domeniul eradicării unor boli prevăd lichida
rea malariei şi a variolei. Afară de aceasta, OMS realizează programul de combate
re a tuberculozei, bolilor parazitare, venerice, bolilor virotice (gripă, poliomielită),
infecţiilor intestinale (holeră, tetanos, difterie), precum şi programe de studiere
a bolilor necontagioase (bolile cardiovasculare, tumorile maligne, bolile psihice
ş.a.)v
In 1958 Asambleea Mondială a Sănătăţii a adoptat programul de eradicare a
variolei care s-a încununat de succes. La începutul anului 1976 endemică în dome
niul variolei a rămas doar Etiopia. Eradicarea variolei a devenit o realitate.
OMS ajută ţările în curs de dezvoltare în crearea şi reorganizarea instituţiilor
sanitare ce acordă asistenţă medicală mamei şi copilului şi în planificarea ocrotirii
sănătăţii. Se preocupă, de asemenea, de pregătirea cadrelor medicale. Cu acest scop
în fiecare an sunt acordate numeroase burse care se oferă tinerilor specialişti din
diferite ţări.
OMS întreprinde măsurile necesare de carantină internaţională: informarea
despre cazurile noi de variolă, pestă, holeră, febra galbenă; elaborarea „regulilor
sanitare 'nternaţionale” obligatorii pentru toate ţările şi controlul respectării lor. La
sesiunii; Asambleii sunt luate în dezbatere probleme privind controlul calităţii şi
acţiunii colaterale a medicamentelor şi aspectele medicale ale folosirii drogurilor.
OMS se ocupă, de asemenea, cu standardizarea preparatelor farmaceutice şi crea
rea farmacopeii internaţionale. O dată к 10 ani se efectuează revizuirea clasificării
statistice internaţionale a maladiilor, traumatismelor şi cauzelor de deces.
OMS în calitate de coordonator al cercetărilor ştiinţifice medicale sprijină fi
nanciar instituţiile ştiinţifice, acordă burse pentru perfecţionarea cadrelor ştiinţifice,
finanţează elaborarea programelor ştiinţifice, activitatea comitetelor de experţi. în
ultimul timp programele OMS în domeniul cercetărilor ştiinţifice au fost lărgite,
acordându-se mai mare atenţie bolilor virotice şi parazitare, precum şi biologiei,
farmacologiei şi toxicologiei, igienei mediului şi organizării ocrotirii sănătăţii.
Un loc important ocupă şi activitatea editorială. OMS publică ..Buletinul
OMS”, „Sănătatea mondială” şi alte ediţii periodice. în „Seria referatelor tehnice”
sunt publicate numeroase materiale ale şedinţelor de experţi şi grupurilor ştiinţifice,
în fiecare an înainte de deschiderea sesiunii ordinare a Asambleii se editează „Da
rea de seamă a Directorului general al OMS”, „Proiectul de program şi devizurile
bugetare” etc.
Sursele principale de completare a bugetului le constituie cotizaţiile statelor
membre. OMS dispune şi de mijloace alocate în fiecare an de către Fondul copiilor
al ONU şi de alte surse de finanţare. în total bugetul OMS atinge câteva sute de
milioane de dolari.
Determinarea pe cale ştiinţifică a priorităţilor de activitate, găsirea căilor opti
me de rezolvare a problemelor actuale ale ocrotirii sănătăţii contribuie la universa
lizarea activităţii OMS şi realizarea cu succes a programelor sale.
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CAPITOLUL 14

TIPOLOGII
ŞI CARACTERISTICI ALE SISTEMELOR DE SĂNĂTATE
Un sistem sanitar poate fi analizat şi caracterizat ţinând cont de două aspecte
importante: fluxul financiar şi organizarea sa.
Din punctul de vedere al fluxului financiar, indiferent de tipul sistemului sanitar,
există trei mari actori: terţul plătitor, furnizorul şi consumatorul sau pacientul, aşa
cum este reprezentat în figura 45. în funcţie de diferitele tipuri de relaţii care se
realizează între aceştia, se pot descrie mai multe tipuri de sisteme sanitare. O analiză
făcută de OECD (a. 1992) a identificat 7 asemenea modele, care vor fi descrise în
continuare. Descrierea detaliată a caracteristicilor şi consecinţelor modalităţilor de
colectare a fondurilor şi de plată a furnizorilor cuprinse în aceste modele va fi
făcută ulterior, în secţiunea referitoare la finanţare.
--------- :------------Consumator
PACIENT
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MEDIC
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- prime
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Figura 45. Fluxul financiar în sistem ul de sănătate

14.1. MODELUL CU PLATĂ VOLUNTARĂ - „DIN BUZUNAR”
Figura 46 descrie prima şi cea mai simplă formă a pieţei sanitare private,
fără asigurări, cu plata directă, din buzunar, pe baza tranzacţiilor directe dintre
consumatorii şi furnizorii de servicii medicale. Liniile continue arată fluxul
serviciilor, cele întrerupte - pe cel al banilor, iar cea curbată - pe cel al trimiterilor.
Furnizorii sunt schiţaţi ca multipli pentru a arăta că există competiţie între ei, indusă
de consumatori (deseori însă existând reglementări restrictive).
Plata serviciilor depinde de capacitatea de plată. Atunci când veniturile sunt
insuficiente sau când cheltuielile sanitare sunt neaşteptat de mari, modelul nu
asigură un acces adecvat şi echitabil la asistenţa sanitară. De asemenea, eficienţa
micro- şi macroeconomică este dubitabilă. Chiar dacă consumatorii au libertate
de alegere deplină, suveranitatea pacientului este discutabilă din cauza existenţei
unei puternice asimetrii informaţionale între pacienţi şi medici, ca şi din cauza
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Figura 46. Plata voluntară, „din buzunar”, pentru asistenţa m edicală

monopolului deţinut de furnizorii medicali. Acest model este satisfăcător doar
pentru intervenţii minore sau de rutină.
Modelul cu plată voluntară joacă doar un rol minor, suportiv, în cadrul altor
sisteme. El este utilizat, mai ales, pentru plata medicamentelor, în totalitate sau
parţial. De asemenea, consultaţiile medicale private pot fi plătite astfel. Aproape toate
principiile ce stau la baza politicilor de sănătate moderne ar rămâne nesatisfacute
prin utilizarea unui astfel de mecanism de plată.
14.2.
MODELUL DE ASIGURARE
VOLUNTARĂ CU RAMBURSAREA PACIENŢILOR
Funcţionarea pieţelor medicale private poate fi întărită prin introducerea
asigurărilor de sănătate voluntare, rămânând însă în continuare efecte secundare
nedorite. Figura 47 arată acest model cu rambursarea pacienţilor pentru cheltuielile
medicale, total sau parţial, şi cu o interferenţă minimă în tranzacţiile medic/pacient.
Modelul implică:
- plata directă, per act, a furnizorilor;
- competiţie dintre companiile de asigurare;
- prime în funcţie de riscurile individuale;
- nu există legături între furnizori şi asigurători;
- rambursarea banilor pacienţilor pentru serviciile medicale acoperite de
poliţele lor de asigurare.
Poate exista împărţirea costurilor între pacienţi şi asigurători. In diagramă se
poate remarca distincţia dintre pacienţii care utilizează serviciile şi populaţia care
plăteşte taxele.
Acest model este considerat superior plăţii directe, pacienţii putându-se
asigura împotriva unor cheltuieli medicale neaşteptate prin intermediul primelor
plătite. Totuşi, costurile administrative dintr-un asemenea sistem adaugă cca 10%
la costurile primelor medicale actuariale. De asemenea, mai sunt descrise două alte
dezavantaje. Mai întâi, atunci când consumatorul este protejat de aceste asigurări,
apare fenomenul de hazard moral: nu există stimulente pentru reducerea cererii,
care poate fi indusă chiar de către furnizori (medici). Al doilea dezavantaj major
constă în apariţia inechităţii sistematice, accesul la asigurări şi deci la asistenţa
medicală va fi în relaţie cu capacitatea de plată.
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Companiile private de asigurare vor încerca să scape de persoanele cu risc
crescut de îmbolnăvire sau să le stabilească prime mari: ca atare, persoanele cu
afecţiuni preexistente şi cu venituri reduse vor avea mari dificultăţi şi vor fi excluse
de la asigurările private de sănătate, apărând fenomenul selecţiei adverse. Este
modelul ..convenţional” pentru SUA, dar rar pentru Europa.
Asigurări voluntare şi în
funcţie de riscuri

Populaţie şi
întreprinderi^

->

Companii
de asigurare
voluntară

Rambursarea
pacienţilor

Pacienţi

Figura 47. A sigurarea voluntară cu returnarea banilor plătiţi de pacienţi

Modelul este utilizat preponderent pentru alte sectoare decât cel medical
(asigurări de viaţă, de bunuri.). Se întâlneşte în piaţa privată din Marea Britanie şi
Olanda.
14.3. MODELUL DE ASIGURARE OBLIGATORIE
CU RAMBURSAREA PACIENŢILOR
Problemele legate de echitate şi selecţia riscurilor întâlnite în modelul anterior
pot fi diminuate prin introducerea obligativităţii asigurărilor în funcţie de venituri
(o cotă procentuală din venitul individual), fapt ce duce la fenomenul „solidarităţii”,
cei „bogaţi” cotizând şi pentru cei cu venituri mai reduse. Figura 48 descrie acest
model cu aceleaşi mari principii întâlnite şi anterior:
- plata directă (per act) a medicilor de către pacienţi;
- prime obligatorii în funcţie de venituri;
- fonduri finanţatoare care nu sunt în competiţie;
- nu există conexiuni între furnizori/finanţatori;
- rambursarea cheltuielilor făcute de pacienţi în concordanţă cu cele
prevăzute în schema de asigurare;
- poate, de asemenea, exista împărţirea costurilor între pacient şi asigurător.
Deşi pot exista multiple fonduri de boală (după localizarea geografică,
profesiune etc.) şi chiar libertatea cetăţenilor de a alege fondul, trebuie să existe
prime uniforme şi subsidiaritate între fonduri pentru a prezerva principiul solidarităţii
menţionat anterior, deci competiţia nu poate avea loc.
Deşi prin acest model se poate obţine o anume echitate în accesul la serviciile
sanitare şi plata lor, continuă să persiste unele din problemele întâlnite la modelul
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Figura 48. A sigurarea obligatorie cu returnarea banilor plătiţi de pacienţi

privat echivalent: hazardul moral, cererea indusă de ofertă şi tendinţa spre
costuri administrative mari. Din nou hazardul moral poate fi contrabalansat prin
introducerea coplăţilor.
Elemente din acest tip de model se întâlnesc în Belgia şi Franţa.
14.4.
MODELUL
DE ASIGURARE VOLUNTARĂ CONTRACTUALĂ
Pieţele private europene au realizat de multă vreme aranjamente de
asigurare voluntară care implică relaţii contractuale între asigurători şi furnizorii
independenţi.
Aceste aranjamente permit anumitor furnizori să realizeze servicii medicale
parţial sau total ..gratuite” pentru asiguraţi. Figura 49 arată un astfel de model cu:
- servicii furnizate liber pacienţilor asiguraţi;
- competiţie între companiile de asigurare;
- prime de asigurare fixe, comunitare de obicei;
- plata per act sau capitaţie prin intermediul terţului plătitor;
- competiţia dintre furnizori (linia punctată) este dirijată de asigurători şi nu
de pacienţii individuali.
Acest model a fost sau este întâlnit în diferite variante: asigurătorul poate fi
controlat de consumatori, de doctori sau de alţi furnizori, de organizaţii private
independente atât ale furnizorilor, cât şi ale consumatorilor.
Aceste scheme pot acoperi practica primară, ca şi pe cea spitalicească,
caracteristicile esenţiale ale acestui model fiind:
- opţiunea consumatorilor este de obicei restrânsă de contractele încheiate
cu anumiţi furnizori;
- asigurătorul posedă atât stimulent, cât şi mijloace de a negocia servicii
economice, dar şi de calitate bună pentru consumatorii care cotizează.
Dacă asistenţa spitalicească este furnizată sub acest model, atunci medicii din
asistenţa primară acţionează, de obicei, ca un filtru pentru pacienţi.
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Acest model poate fi unul mai eficient, datorită puterii deţinute atât de asigurător,
cât şi de rolul de filtru al medicului de asistenţă primară. Atunci când doctorii
sunt şi proprietarii companiei de asigurare, acest avantaj potenţial se diminuează
considerabil. Există, de asemenea, potenţialul de a avea costuri administrative mai
scăzute, ca în modelul de asigurare convenţional, de asemenea, calitatea prestaţiilor
fiind rezervată. Dezavantajele majore sunt legate de capacitatea redusă în realizarea
echităţii şi solidarităţii.

în Europa aceste modele au fost abandonate, deoarece se adresau în principal
celor care lucrau, lăsând neacoperită o parte importantă a populaţiei. De asemenea,
erau nepopulare printre doctori, din cauza puterii financiare locale care îngrădea
sensibil veniturile medicilor, fiind înlocuite de fondurile de asigurare obligatorie cu
remunerarea medicilor per act cu tarife negociate central.
14.5. MODELUL PUBLIC CONTRACTUAL
Acest model se regăseşte frecvent în schemele de asigurări obligatorii europene.
Figura 50 evidenţiază:
- servicii furnizate consumatorilor eligibili în mod liber:
- contribuţii obligatorii, legate de venituri;
- plata per act sau capitaţie prin intermediul fondurilor de asigurare către
furnizorii independenţi.
Şi acest model poate avea mai multe variante.
Sursa de finanţare poate fi impozitul general şi nu doar primele de asigurare.
Terţul plătitor poate fi, în locul fondurilor de boală, guvernul central sau local
sau chiar doctorii de prim nivel pentru cel de la al doilea nivel. Sp'talele pot fi
organisme publice.
Principalele caracteristici ale acestui model sunt:
- terţul plătitor este un organism public, care are relaţii contractuale cu
furnizorii; altfel spus. există o separare între finanţatori şi plătitori;
- metoda de plată este dependentă de cantitatea şi calitatea muncii prestate.
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Figura 50. Asigurări obligatorii cu contracte între asigurător şi furnizor
Pentru furnizorii europeni aflaţi în acest tip de sistem este comun să fie liberi
să facă contracte cu orice fond de asigurări, pe baza principiului „libertăţii de
alegere". Acest aspect sporeşte opţiunile pacienţilor, prin comparaţie cu modelul
voluntar, dar cu preţul transformării fondurilor de boală locale în simple oficii
de plată pasive. Acest aspect reduce puterea locală a fondurilor (monopson). Ca
rezultat, negocierea tarifelor are loc, de regulă, între reprezentanţii regionali sau
naţionali ai furnizorilor şi finanţatorilor. Acest lucru combinat cu libertatea alegerii
furnizorului conduce la competiţia dusă de pacient faţă de cantitatea şi calitatea
serviciilor, dar nu şi faţă de preţ.
Modelul contractual public are multe din caracteristicile versiunii private.
Menţine libertatea de alegere a furnizorilor de către pacienţi, deşi acest lucru
depinde de natura clauzelor contractuale. Nu oferă, de regulă, libertatea alegerii
asigurătorului. Eficienţa macroeconomică tinde să devină responsabilitatea
guvernului, existând şi un grad sporit de microeficienţă. Dacă plata e prin capitaţie,
se pot face economii substanţiale prin comparaţie cu modelul bazat pe rambursarea
cheltuielilor. De asemenea, costurile administrative sunt mai scăzute. Fiind
obligatorii, asigură acoperire universală şi nivelul de echitate dorit.
Acest model este dominant pentru asistenţa primară în Germania, Irlanda,
Anglia şi pentru spitale în Germania, Belgia, Olanda. Marea Britanie. E utilizat
parţial şi pentru asistenţa primară în Franţa şi Belgia.
Totodată, este modelul, în jurul căruia se centrează multe din reformele
sistemelor de sănătate contemporane.

14.6.
MODELUL DE ASIGURARE VOLUNTARĂ
CU INTEGRARE ÎNTRE FURNIZOR ŞI ASIGURĂTOR
La începutul dezvoltării pieţei medicale private europene, unele grupuri de
asigurători au considerat mai util să angajeze medici cu salariu şi să fie şi proprietarii
facilităţilor medicale, mai ales pentru asistenţa primară.
Figura 51 arată caracteristicile acestui model:
3 69

servicii furnizate liber pacienţilor;
competiţie între asigurători;
prime voluntare, fixe;
integrare verticală între asigurători şi furnizori, cu plata prin salarii şi bugete
prospective;
libertatea de alegere a medicului de către pacienţi este limitată de alegerea
companiei de asigurare.
Taxe
voluntare f ix e '

Companii de Asigurare
voluntară

Figura 51. A sigurare voluntară cu integrare între furnizor şi asigurător

Astfel, acest model prezervă libertatea alegerii companiei de asigurare, dar
restrânge scala furnizorilor. Are un bun potenţial pentru eficienţă micro- şi macro
economică prin:
- stimulentele competiţiei;
- managementul furnizării serviciilor medicale (prin „filtrele” asistenţei pri
mare şi contractele la angajare);
- economii administrative prin integrare verticală.
Deşi pot exista stimulente pentru subutilizarea serviciilor, acestea sunt contraba
lansate de nevoia companiei de asigurare de a atrage şi menţine consumatorii într-o
piaţă liberă competitivă. Ca orice model voluntar şi cu acest model este dificil de a
obţine protecţia grupurilor vulnerabile, deoarece dobândirea asigurării este depen
dentă de capacitatea de plată, iar grupurile cu risc vor trebui să plătească mai mult.
Este tipul utilizat în SUA în HMO (organizaţii integrate de furnizare a servici
ilor de sănătate), fiind puţin utilizat în Europa.
14.7.
M ODELUL DE ASIGURARE OBLIGATORIE
CU INTEGRARE ÎNTRE FURNIZOR ŞI ASIGURĂTOR
Varianta publică a modelului anterior a fost larg adoptată în sistemele obliga
torii. Figura 52 arată caracteristicile acestui model:
- servicii furnizate liber pacienţilor;
- terţi plătitori organizaţi de organisme finanţatoare publice, de obicei, auto
rităţile publice centrale sau locale;
- finanţare prin contribuţii legate de venituri, obligatorii, deseori din impozi
te generale;
- plata medicilor se face de obicei prin salarii şi bugete prospective.
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în general, în acest model, guvernul este atât asigurătorul, cât şi furnizorul
principal (chiar şi în SUA, unde există Departamentul de Stat pentru Veterani, ca
exemplificare a acestui model). Pot exista şi aici variante ale modelului, incluzând
finanţarea prin asigurări sociale. De regulă, consumatorii nu au libertatea de alegere
a asigurătorului.
Taxe obligatorii legate de .
venit sau impozit general ”

Companii publice
de asigurare sau
fonduri finanţatoare

Furnizori
de prim nivel

Proprietatea
clădirilor,
angajează
personalul

Furnizori
de la al doilea nivel

Figura 52. A sigurare obligatorie cu integrare în tre furnizor şi asigurător

Versiunea publică a modelului integrat duce la limitarea libertăţii alegerii atât
a furnizorilor, cât şi a asigurătorilor. Prin comparaţie cu modelul integrat privat,
tendinţa de subutilizare a serviciilor nu mai e contrabalansată de necesitatea de a
atrage şi menţine noi clienţi, de vreme ce asigurarea este obligatorie. Comparativ
cu modelul contractual public, alegerea de către pacient a medicului de asistenţă
primară şi de către acesta a spitalului, deşi există teoretic, practic este ineficientă.
Banii nu urmează pacientul când plata se face prin salarii şi bugete globale. Astfel,
furnizorii eficienţi sunt „stimulaţi” prin mai multă muncă, dar nu şi prin resurse
sporite. Furnizorii ineficienţi sunt recompensaţi printr-o viaţă liniştită şi aceleaşi
resurse. „Coada” pentru servicii este frecventă, iar pacienţii sunt trataţi ca nişte
recipienţi pasivi, şi nu ca nişte „clienţi” ce trebuie mulţumiţi.
Lipsesc şi stimulentele pentru ca furnizorii să-şi minimizeze costurile. De
exemplu, cheltuielile reduse ale unui spital nu pot fi păstrate, ci de obicei sunt ur
mate de o reducere a bugetului pentru anul următor.
Eficienţa macroeconomică este responsabilitatea guvernului şi, datorită naturii
integrate a modelului, acestuia îi este relativ simplu să controleze cheltuielile sa
nitare, la nivelul dorit. De asemenea, acest model este capabil să realizeze şi eco
nomii administrative mai mari faţă de modelul contractual. Datorită obligativităţii,
poate asigura acoperirea universală a populaţiei şi nivelul dorit de echitate.
Este modelul dominant în Spania şi, pentru spitalele publice din Franţa şi
Irlanda, ca şi pentru spitalele din Marea Britanie înainte de reforma actuală. A fost,
de asemenea, comun fostelor regimuri socialiste.
Se poate aprecia în acest context că modelul românesc al sistemului de asigu
rări de sănătate se apropie cel mai mult de ceea ce am descris sub denumirea de
model public integrat, aşa cum se poate observa şi din figura 53, cu avantajele şi
dezavantajele menţionate anterior.
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Un alt criteriu care trebuie să fie analizat atunci când se discută despre alegerea
unui tip de sistem de sănătate este rolul pe care statul, prin diferitele sale agenţii,
îl are. Unii autori propun o tipologie a sistemelor sanitare bazată pe rolul statului
în finanţarea şi organizarea asistenţei medicale (Rodwin V. şi Vlădescu C., 1995).
Matricea prezentată aici (tabelul 64) arată că nu există sisteme „.pure”: nici un sis
tem total naţionalizat, nici în întregime privatizat. Din acest punct de vedere, se pot
descrie sisteme liberale, sisteme naţionalizate şi sisteme intermediare.
Tabelul 64
O R G A N IZ A R E A ŞI F IN A N Ţ A R E A S IST E M E L O R DE SĂNĂTATE
Finanţare
Organizare

Public

Prin impozit
Sistem fiscal
de stat
1

Prin cotizaţii
Sistem parafiscal
Asigurări sociale
2

Prin prime
voluntare de
asigurări. Sistem
privat sau mutual
3

Taxe de utilizare
Plata directă
a utilizatorilor
4

Privat nonprofit

5

6

7

8

Privat pentru profit

9

10

11

12

Sistemele liberale au ca exemple SUA şi Elveţia (până la momentul intro
ducerii obligativităţii asigurărilor). Sistemele liberale se caracterizează, în esenţă,
printr-o adeziune voluntară la asigurările de sănătate, o descentralizare importantă
a politicilor sanitare şi o organizare pluralistă a medicinei, dominată - în sectorul
ambulatoriu - de medicina liberală (medici cu practici private, remuneraţi per act).
In acelaşi timp, chiar şi în acest model, sectorul public are un rol important. Astfel,
o treime din paturile spitalelor din SUA aparţine sectorului public (tabelul 65). Spre
deosebire de Elveţia, unde 85% din paturile spitalelor sunt în sectorul public, ma
joritatea paturilor spitaliceşti din SUA (56%) se află în sectorul privat nonprofit; în
acelaşi timp, în SUA există şi un important număr de paturi ce revin sectorului pri
vat pentru profit (11%). Contrar Elveţiei, unde majoritatea asistenţei pentru profit
este organizată în clinici particulare. în SUA acest sector este organizat sub formă
de reţele naţionale cotate la bursă.
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Tabelul 65

Organizarea spitalelor prin prisma raportului
numărului de paturi din scctorul public şi cel privat (%)
Sisteme publice
Sector

Public
Privat
nonprofit
Privat
pentru profit

Marea
Britanic

Sisteme intermediare

Suedia Germania Canada

Franţa

Sisteme private

Japonia Olanda Elveţia

SUA

92,0

92.4

51.0

98.0

63,0

33.0

15.0

85.0

33,0

-

7,6

35,0

2,0

11.0

67,0

85.0

6,0

56,0

8.0

-

14.0

-

26.0

-

-

8,0

11.0

Asistenţa ambulatorie, atât în SUA, cât şi în Elveţia, este furnizată mai ales de
medici generalişti şi specialişti, lucrând în cabinete private şi în serviciile de con
sultaţii externe ale spitalelor, precum şi în serviciile spitaliceşti de urgenţă.
Există, de asemenea, centre de sănătate în majoritatea oraşelor, ca şi un sistem
de dispensare pentru serviciile de sănătate publică. Inovaţia cea mai importantă în
organizarea sanitară din SUA este reprezentată de sistemele de asistenţă medicală
coordonată (HMO). în esenţă, această structură reuneşte atât finanţatorii, cât şi fur
nizorii de servicii medicale, cu scopul de a reduce cheltuielile; în general, în aceste
organizaţii, medicii sunt plătiţi prin salarii, cu posibilitatea obţinerii unor bonificaţii
anuale, în funcţie de eficienţa respectivelor instituţii, circuitul financiar caracteris
tic fiind descris anterior, în secţiunea rezervată modelului de asigurare voluntară
cu integrare între furnizor şi asigurător. Pacienţii americani plătesc direct 23% din
cheltuielile sanitare, faţă de 31 % în Elveţia. Asigurările private americane finanţea
ză 31% din cheltuielile sanitare; în Elveţia cifra echivalentă este de 41%. în ceea
ce priveşte cheltuielile guvernamentale (sistemul fiscal), cele din SUA depăşesc
cu mult pe cele din Elveţia: 42% faţă de 25%, participarea guvernului federal al
SUA la finanţarea asistenţei sanitare facându-se prin intermediul Administraţiei de
Finanţare a Asistenţei Medicale (HCFA) prin două programe naţionale de asigurări
de boală: Medicare, care acoperă populaţia de peste 65 de ani, pe bolnavii cu insu
ficienţă renală, ca şi pe invalizi, şi Medicaid, care se adresează grupurilor sociale
cele mai defavorizate. Ambele programe sunt finanţate prin cotizaţii sociale, ca şi
prin contribuţii ale guvernelor locale şi federal, şi prin prime voluntare.
în ceea ce priveşte companiile de asigurări din SUA, majoritatea sunt compa
nii private pentru profit, spre deosebire de Elveţia, unde sunt nonprofit. Asigurările
private sunt finanţate prin cotizaţii voluntare (opţionale) plătite atât de salariaţi, cât
şi de patroni, cuantumul primelor variind în funcţie de serviciile asigurate.
Sistemele naţionalizate au ca exemplu tipic Marea Britanie. Aceste sisteme
(uneori numite şi socializate) se caracterizează prin universalitatea acoperirii po
pulaţiei cu asistenţă medicală, o structură organizatorică ce reglementează accesul
la medicul specialist şi o finanţare majoritară din impozite de stat (prin sistemul
fiscal). Există şi un sector privat „pentru profit", atât în planul asigurărilor, cât şi al
prestaţiilor medicale.
Ca şi în Suedia, spitalele din Marea Britanie aparţin sectorului public. Spre
deosebire de Suedia, unde sectorul privat este majoritar nonprofit, în Marea Brita373

nie există un sector sanitar privat pentru profit, cât şi un sector privat în interiorul
spitalelor publice.
Paturile plătite din spitalele publice reprezintă 2% din totalul numărului de
paturi ate Serviciului Naţional de Sănătate (NHS), tratând 2% din cazurile netratate
în NHS. în 1992 existau 192 de spitale private cu 97 772 de paturi, de trei ori mai
mult decât paturile plătite din interiorul NHS. Aceste două tipuri de paturi (8% din
capacitatea spitalicească) asigură asistenţa medicală pentru circa 11 % din popula
ţia britanică, care este acoperită prin asigurări de sănătate private; în acelaşi timp,
asistenţa medicală furnizată în mod privat nu reprezintă decât 4% din cheltuielile
naţionale sanitare britanice. Cu toate acestea, se consideră că practica privată per
mite rezolvarea cererilor nesatisfacute de NHS, permiţând şi evitarea listelor de
aşteptare pentru diferite tipuri de servicii medicale deficitare.
Din 1990, NHS este angajat într-o reformă organizaţională: în esenţă, este vor
ba de introducerea unor mecanisme de piaţă în interiorul unui sistem public. Auto
rităţile sanitare districtuale se transformă din gestionari în cumpărători de servicii
sanitare pentru populaţia arondată; medicii generalişti, care reprezintă filtre în calea
asistenţei specialiştilor, pot deveni gestionari de fonduri din care să plătească ser
viciile medicale ale pacienţilor de pe listele lor. în fine, spitalele publice pot deveni
trusturi independente, libere să-şi stabilească politicile de personal şi să încheie
contracte pentru serviciile furnizate atât cu autorităţile sanitare districtuale, cât şi
cu medicii generalişti deţinători de fonduri. Aceste proprietăţi au fost menţinute în
liniile caracteristice şi după schimbarea puterii politice.
Ca şi în Suedia, în Marea Britanie asistenţa medicală este finanţată majoritar
prin sectorul public. Contrar modelului britanic, caracterizat prin centralism ierar
hic, Suedia are o mare descentralizare la nivelul fiecărei regiuni. Finanţarea NHS
provine mai ales din impozite generale (79%); ponderea asigurărilor sociale este de
16%, iar 5% reprezintă finanţarea directă a utilizatorilor.
Este solicitată o plată minimă pentru prescripţiile medicamentoase. Generaliştii sunt plătiţi pe baza capitaţiei, în funcţie de numărul persoanelor înscrise pe
listele lor. în afara acestei capitaţii, generaliştii mai primesc o alocaţie în funcţie
de locul unde îşi desfăşoară activitatea şi o sumă (cca 30% din venitul total) pentru
acte de medicină preventivă şi servicii, precum şi pentru vizitele la domiciliu sau
cele din cursul nopţii; medicii din spitale sunt plătiţi prin salariu.
Sistemele intermediare, prin definiţie, combină anumite caracteristici ale ce
lorlalte două tipuri de sisteme, respectiv universalitatea accesului, organizarea plu
ralistă a sistemului medical, practica medicală liberală şi o finanţare pluralistă dar
bazată îndeosebi pe cotizaţii sociale.
în ceea ce priveşte asistenţa spitalicească, există o mare diversitate a ponderii
sectorului public sau privat. Astfel, rolul sectorului public variază de la un ma
ximum în Canada la un minimum în Olanda. Sectorul privat pentru profit atinge
maximul în Franţa (26%). în modelul francez, 63% din paturile de spital aparţin
sectorului public. Restul asistenţei spitaliceşti (37%) aparţine sectorului privat; din
acesta, 68% din paturi sunt în clinici pentru profit. Serviciile ambulatorii franceze
sunt furnizate de medici lucrând în cabinete private, în mai mare parte chiar decât
în SUA. Există şi servicii ambulatorii în spitalele publice, furnizate de medicii spi
talelor, precum şi de medicii „asociaţi” din sectorul privat.
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Prin comparaţie cu celelalte două tipuri de sisteme, taxele suportate direct de
cetăţenii din sistemele medicale intermediare sunt inferioare celor din sistemele
liberale şi superioare celor din sistemele naţionalizate. Astfel, cu excepţia Canadei,
cotizaţiile sociale obligatorii domină finanţarea acestor sisteme. Această dominaţie
variază de la 74% în Franţa, la 60% în Germania şi la 56% în Japonia. Rolul statului
în finanţarea sistemelor intermediare variază de la 74% în Canada, la 31% în Japo
nia, la 21% în Germania şi 1,1% în Franţa; cotizaţiile sociale de boală sunt plătite
în proporţii ce variază în funcţie de ţară şi de casa de asigurare atât de patroni, cât
şi de salariaţi.
în funcţie de sursele de finanţare au fost descrise trei tipuri de sisteme de să
nătate:
- Sistemul de asigurări sociale de sănătate - numit şi sistemul Bismarck,
după numele ceîui care l-a introdus în Germania, la sfârşitul secolului al
XIX-lea, bazat pe prime obligatorii de asigurare, dependente de venituri, şi
nu de starea de sănătate a celor asiguraţi.
- Sistemul naţional de sănătate - numit şi model Beveridge, de asemenea,
după numele celui care l-a introdus în Marea Britanie după cel de-al doilea
Război Mondial - finanţat prin impozite.
- Sistemul voluntar de asigurări - caracteristic pieţei private de sănătate, cu
finanţare privată, primele de asigurare fiind corelate cu riscurile asiguraţi
lor.
Trebuie, însă. amintit că modul de strângere a fondurilor reprezintă doar o
parte a unui sistem sanitar, modul de distribuire a acestora către furnizori fiind, de
fapt, cel care determină performanţa sistemului.
Astfel, principalele surse de colectare a fondurilor pentru asistenţa sanitară
sunt următoarele:
Impozitele generale, care sunt colectate la bugetul statului şi apoi distribuite
sectorului sanitar conform bugetului aprobat de organismul abilitat.
Prime de asigurare obligatorii pentru toată populaţia, indiferent destarea de
sănătate a celor care plătesc; aceste prime reprezintă un procent fix din venitul celor
asiguraţi, nefiind corelate cu riscurile de îmbolnăvire a celor care se asigură. De
obicei, primele respective reprezintă un procent fix din venitul salariaţilor şi din cel
al firmelor, fiind denumite asigurări sociale de sănătate.
Prime de asigurare voluntare (opţionale), care sunt corelate cu starea de să
nătate a persoanelor asigurate sau, altfel spus, cu riscul de a se îmbolnăvi ori cu ris
curile unei anumite comunităţi; datorită acestui aspect, primele de asigurare plătite
variază, ducând la apariţia fenomenului cunoscut sub numele de „selecţie adversă”,
adică la formarea a două poluri: unul alcătuit din cei cu riscul de boală ridicat ce
ar trebui să plătească prime foarte mari, pe care nu şi le pot permite, şi altul format
din cei care au riscul de a se îmbolnăvi foarte scăzut şi care consideră primele de
asigurare prea mari pentru starea lor de sănătate şi, ca atare, nu subscriu laacest
sistem de asigurări, ambele grupe rămânând neasigurate.
Plata directă a serviciilor medicale, „din buzunar”, în momentul utilizării lor,
acest tip fiind în prezent rar întâlnit în ţările vestice, de obicei fiind vorba de coplăţi
(adică de acoperirea unui procent limitat din costul serviciilor medicale care nu este
acoperit de asigurarea de bază).
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în ceea ce priveşte modul de plată al furnizorilor de asistenţă sanitară, există
numeroase mecanisme (per capita, bugete globale, per act, salarii etc.), însă nu
există o legătură directă între modul de strângere a fondurilor şi felul în care banii
sunt redistribuiţi; în esenţă, principalele mecanisme de redistribuire a banilor către
furnizorii de servicii sanitare sunt următoarele:
Plata prin salariu, în care personalul este plătit în funcţie de numărul de ore
lucrate şi al cărui dezavantaj major constă în lipsa de corelare dintre volumul şi ca
litatea muncii depuse şi venitul realizat, în plus neexistând o cointeresare a medicu
lui faţă de procedurile medicale mai eficiente din punct de vedere economic; avan
tajul principal constă în relativa simplitate a administrării unui astfel de sistem.
Plata per capita, prin care fiecare medic primeşte o sumă fixă pentru fiecare
cetăţean care se înscrie pe lista sa, indiferent dacă acesta se va îmbolnăvi sau nu,
sumele variind în funcţie de diferiţi parametri (vârsta celor înscrişi, zona geografică
în care este situat respectivul cabinet medical etc.); ca avantaj al acestei metode
este considerat faptul că medicii plătiţi prin capitaţie vor intra în competiţie pentru
a atrage cât mai mulţi clienţi pe listele lor, ceea ce va duce la creşterea calităţii
actului medical; ca dezavantaj, se citează creşterea numărului de trimiteri către
asistenţa medicală secundară, medicii încercând astfel să reducă volumul de muncă
propriu.
Plata per act, în care medicii sunt plătiţi pentru fiecare activitate medicală
prestată cu o sumă de bani prestabilită; principalul avantaj al acestei metode este
că asigură o remuneraţie în concordanţă cu volumul de muncă depus, dezavantajul
constând în inflaţionarea actelor medicale şi în costurile ridicate necesare adminis
trării unui asemenea sistem.
Mecanismele menţionate anterior se referă la modalitatea de plată a furnizori
lor individuali de servicii medicale (medicii), plata instituţiilor medicale (spitale),
făcând apel şi la alte mecanisme mai complicate, precum plata pentru ziua de spita
lizare, în funcţie de secţie, plata pentru anumite grupe de boli (mecanism cunoscut
sub abrevierea de DRGs, de la „diagnosis-related-groups”), acordarea de bugete
globale anuale spitalelor.
Deşi nu există o intercondiţionare directă, se constată că sistemele bazate pe
impozitele generale ca sursă de finanţare folosesc mai ales salarizarea şi plata per
capita pentru plata medicilor, în timp ce sistemele bazate pe asigurări (obligatorii
sau nu) utilizează preponderent plata per act. O explicaţie pentru acest aspect este
faptul că în sistemele naţionale de sănătate este (mai) dificil de a introduce prestaţia
pe bază contractuală, care este regulă în sistemele bazate pe asigurări. La fel ca şi
în cazul finanţării, trebuie însă menţionat că nu există sisteme care să utilizeze doar
unul din aceste mecanisme.
Indiferent de tipul de sistem sanitar predominant, majoritatea ţărilor OECD au
aderat la următoarele principii de funcţionare pentru politicile lor sanitare:
- acces universal şi echitabil la un pachet minim de servicii de sănătate;
- eficienţă macroeconomică: costurile asistenţei de sănătate nu trebuie să de
păşească o proporţie rezonabilă din resursele ţării respective (în general, „rezona
bilul” în aceste ţări variază între 7% şi 9% din PIB);
- eficienţă microeconomică: gama serviciilor trebuie să garanteze, pentru un
cost minim, rezultate bune în planul sănătăţii şi al satisfacţiei pacienţilor;
- libertate de alegere din partea pacienţilor;
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- autonomia prestatorilor/furnizorilor de servicii de sănătate;
- protecţia veniturilor: pacienţii nu trebuie să plătească servicii medicale
prea scumpe în raport cu veniturile lor; preţurile acestora ar trebui să fie legate de
capacitatea lor de plată, ceea ce înseamnă prevenirea situaţiilor în care costul unui
tratament ar putea ameninţa existenţa normală a unui individ sau a unei familii;
- implicarea statului în piaţa serviciilor medicale şi responsabilitatea sa pen
tru asistenţa sanitară a propriilor cetăţeni.
Majoritatea statelor dezvoltate economic şi-au elaborat politicile sanitare pe
bazele acestor principii comune, diferite fiind doar modalităţile de punere a lor în
practică.
Trebuie menţionat că nici o ţară nu îşi finanţează serviciile sanitare exclusiv
printr-un singur mecanism, ci că unul din următoarele mecanisme este predominant
la un moment dat:
- finanţare guvernamentală pe baza impozitelor, fie ele naţionale sau locale;
- asigurare socială de sănătate;
- asigurare privată de sănătate;
- plata directă a serviciilor de către pacienţi.
In continuare sunt prezentate principalele modalităţi de finanţare întâlnite în
unele ţări occidentale, în funcţie de aceste tipuri de colectare a fondurilor definindu-se trei tipuri mari de sisteme de sănătate:
- Sisteme naţionale de sănătate, unde predomină finanţarea prin impozite
globale, redistribuite prin bugetul de stat;
- Sisteme de asigurări sociale de sănătate, bazate pe contribuţiile obliga
torii (prime) către unul sau mai multe fonduri speciale pentru sănătate;
- Sisteme de asigurări private, bazate pe prime de asigurare voluntare.
Utilizând această clasificare, ţările din Europa Occidentală şi America de Nord
pot fi grupate astfel:
- Sisteme naţionale de sănătate: Spania, Marea Britanie, Irlanda, Norvegia,
Suedia, Finlanda, Islanda, Danemarca, Grecia, Canada;
- Sisteme de asigurări sociale de sănătate: Germania, Franţa, Belgia, Aus
tria, Olanda, Luxemburg, Elveţia;
- Sisteme de asigurări private: SUA.
Această clasificare are în vedere doar modul în care sunt colectaţi banii de la
populaţie, de aceea poate părea surprinzătoare clasificarea Canadei în cadrul servi
ciilor naţionale de sănătate, de obicei Canada fiind cunoscută ca aparţinând siste
melor de asigurări sociale, acest fapt bazându-se pe existenţa caselor de asigurări ce
redistribuie banii colectaţi prin impozite generale şi alocaţi respectivelor case prin
decizii ale parlamentului (federal şi provincial).
în ceea ce priveşte argumentele în favoarea unuia sau altuia din sistemele pre
zentate succint anterior, majoritatea studiilor au indicat următoarele aspecte.
Ca avantaje pentru sistemele de asigurări sociale de sănătate sunt citate:
• creşterea descentralizării sistemului datorită faptului că plata actelor medicale
nu mai revine Ministerului Sănătăţii, ci unor organisme (case de asigurare)
independente;
• mărimea fondurilor destinate sectorului sanitar este independentă de schimbă
rile priorităţilor politice, importante mai ales în ţările cu fragmentare politică,
unde majoritatea este greu de obţinut;
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de asemenea, calitatea asistenţei medicale poate spori, având în vedere că or
ganismele plătitoare pot impune standarde de calitate ce trebuie respectate de
medicii cu care se află în relaţii contractuale, aspect ce duce la competiţie şi
între furnizorii de asistenţă medicală;
definirea clară a pachetului serviciilor de sănătate ce urmează să fie furnizate
populaţiei ce plăteşte primele de asigurare, atât în termeni cantitativi (pachetul
de servicii oferite), cât şi calitativi;
sprijină stabilirea drepturilor pacienţilor în calitatea lor de clienţi ai furnizorilor
de servicii de sănătate;
stabilirea de relaţii de colaborare fără încărcătură politică cu membrii organi
zaţiilor medicale reprezentative, atâta vreme cât acestea se referă exclusiv la
probleme profesionale (pachet de servicii, norme contractuale referitoare la
calitate, strângerea de informaţii medicale etc.);
fondurile strânse de casele de asigurări pot fi investite eficient, producând do
bânzi, dividende etc. (în funcţie de legile ce definesc clar ce tipuri de tranzacţii
financiare sunt permise cu fondurile de rezervă);
SASS permite o mare diversitate în ceea ce priveşte furnizarea îngrijirilor me
dicale: pot exista furnizori publici şi privaţi plătiţi din fondurile de asigurări
sociale şi/sau în acelaşi timp să existe şi furnizori independenţi plătiţi din alte
fonduri (direct de către pacienţi, de anumite întreprinderi, de companii de asi
gurări private etc.);
un alt efect descris al înfiinţării SASS este cel asupra forţei de muncă; spre
exemplu, un fond cu 15 milioane de membri va necesita circa 15 000 de anga
jaţi plătiţi din fondurile proprii; în plus, va fi necesar personal suplimentar, la
nivelul unităţii furnizoare (Weber, A. şi Normand, C.);
în general, la nivel local şi regional se constată o îmbunătăţire a infrastructurii
ca urmare a introducerii asigurărilor de sănătate (pentru colectarea datelor şi
rambursarea cheltuielilor sunt necesare sisteme de informatizare şi comunica
ţie moderne, achiziţionate de multe ori din alte fonduri decât cele provenite din
contribuţiile membrilor, de obicei, prin implicarea comunităţii locale);
creşterea frecventă a fondurilor disponibile pentru sănătate atât în valoare ab
solută, cât şi ca procent din PIB;
separarea strictă a bugetelor face ca contribuţiile să nu poată fi folosite pentru
alte obiective decât asigurările de sănătate, aspect esenţial pentru planificarea
sanitară şi important mai ales în ţări’e cu restricţii bugetare, în care există ten
dinţa de a utiliza fondurile pentru „urgenţe”;
luarea deciziilor manageriale este mai puţin dependentă de schimbările politi
cii guvernamentale;
structura şi managementul pot fi mai eficiente, fiind de obicei mai apropiate de
funcţionarea sectorului privat decât de modelul administraţiei publice;
în acel aş' timp, şi Ministerul Sănătăţii are de câştigat în urma introducerii unui
asemenea sistem, nemaifiind nevoit să răspundă solicitărilor salariate (care se re
alizează acum prin negocieri directe între casele de asigurări şi organizaţiile pro
fesionale), putându-se concentra pe problemele de politică şi strategie sanitară;
raţionalizarea serviciilor medicale, inevitabilă în orice sistem cu buget li
mitat, este/poate fi explicită, realizându-se prin intermediul contractelor
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dintre casele de asigurări, clienţi şi furnizori; acest lucru, raţionalizarea,
este dificil de realizat într-un sistem naţional de sănătate unde deciziile ar
trebui să fie luate de către politicieni, într-un domeniu cu mare sensibilita
te electorală (acesta este de altfel şi motivul pentru care, în majoritatea ţă
rilor unde există sisteme naţionale, se afirmă comprehensivitatea serviciilor
medicale - populaţia are dreptul la întreaga gamă de servicii disponibile);
• un alt avantaj ar putea fi considerat larga acceptare a acestui sistem de către
corpul medical, sondajele din Europa Centrală şi de Est arătând că majorita
tea medicilor chestionaţi doresc un sistem de asigurări sociale de sănătate;
• transparenţa fluxului banilor din sistemul sanitar.
Ca principale dezavantaje ale SASS sunt citate:
• dificultatea stabilirii primelor ce trebuie plătite de către cei care lucrează pe
cont propriu, având în vedere că aceste prime sunt legate de veniturile realiza
te, iar acestea tind să fluctueze în funcţie de diferite aspecte;
•
necesitatea acoperirii din alte fonduri a celor ce nu sunt salariaţi: şomeri, elevi,
pensionari etc., fapt dificil de realizat mai ales în perioade de recesiune şi care
poate duce în ultimă instanţă la necesitatea subvenţiilor masive din partea bu
getului de stat;
• asigurările de sănătate sunt o formă de taxă pe muncă şi un cost adiţional pen
tru firme, ceea ce duce la creşterea costului muncii pentru firme şi astfel se
poate ajunge la introducerea acestor prime în costul produselor, cumpărătorii
acestor produse suportând o parte din costul asigurărilor de sănătate al firmei
şi al salariaţilor acesteia. Se poate adăuga la aceste potenţiale dificultăţi, de
scrise pe larg în literatură, şi faptul că, pentru un sistem de asigurări, costurile
administrative sunt substanţial crescute faţă de un sistem bazat pe impozite
generale, mai ales în perioada de început, când trebuie realizată infrastructura;
totuşi, multe din aceste posibile dificultăţi pot fi depăşite prin măsuri legislati
ve adecvate (de exemplu, reduceri de impozite pentru sumele plătite de patroni
pentru asigurarea salariaţilor, fapt ce poate descuraja includerea acestora în
costurile de producţie).
în ceea ce priveşte celelalte două tipuri de sisteme sanitare, se consideră că
tipul de sistem bazat pe contribuţii voluntare (privat) are ca avantaj major sti
mularea competiţiei dintre furnizorii şi finanţatorii serviciilor medicale, care au
interesul să atragă cât mai mulţi bani şi deci cât mai mulţi clienţi, fapt ce duce la
sporirea ofertei cantitative şi calitative oferite pacienţilor.
Principalele dezavantaje ale acestui model se referă la:
• slaba acoperire a populaţiei, în special a celei cu venituri mai modeste şi/sau
cu probleme de sănătate, având în vedere că primele de asigurare sunt stabilite
în funcţie de starea de sănătate a persoanei, şi nu în funcţie de capacitatea de
plată, ca în cazul SASS;
• de asemenea, acest sistem este puternic inflaţionist, crescând accentuat costu
rile sanitare (ca exemplu, SUA cheltuie cca 3000 US $ per capita/an faţă de
media de 1900 US $ pentru ansamblul ţărilor OECD), apariţia fenomenului
cunoscut sub numele de „selecţie adversă".
în ceea ce priveşte tipul Beveridge, în care finanţarea este predominant de la
bugetul de stat, se consideră ca un avantaj major costul mai redus al administrării
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unui asemenea sistem, asociat însă cu o eficienţă scăzută a gestionării fondurilor.
Ca şi în sistemul de tip Bismarck, acoperirea populaţiei este generală, însă, spre de
osebire de acesta, de obicei, pachetul de servicii oferit populaţiei nu este clar definit,
în mod tradiţional neexistând relaţii contractuale clare între furnizorii, plătitorii şi
clienţii serviciilor sanitare, de regulă statul fiind atât cel care plăteşte, cât şi cel care
furnizează asistenţa de sănătate, fapt ce a fost considerat răspunzător de calitatea
mai scăzută a serviciilor sanitare în aceste tipuri de sisteme. Un alt punct considerat
în genere defavorabil acestui lip de sistem este făptui că. deşi sursele financiare ce
pot fi puse la dispoziţia sistemului pot fi teoretic consistente, având în vedere faptul
că procentul alocat sănătăţii este votat de parlament, unde ir.tră în competiţie cu
alte sectoare bugetare ca apărarea, industria, internele etc., în practică aceste sume
sunt mai mici decât cele acumulate prin primele de asigurări, mai ales că rezultatele
investiţiilor în acest sector nu sunt vizibile pe termen scurt; în plus, se consideră că
lipsa unei implicări directe în finanţarea asistenţei sanitare a indus la o mare parte
a publicului ideea că sănătatea nu costă şi, ca atare, şi comportamentul în favoarea
unui mod de viaţă mai sănătos e mai dificil de indus în asemenea sisteme.
Ceea ce se poate constata în ultima vreme este tendinţa de apropiere a acestor
tipuri de sisteme sanitare, încercându-se combinarea avantajelor din fiecare sistem
şi eliminarea sau reducerea dezavantajelor. Astfel. în sistemele de tip Beveridge
se încearcă introducerea unor mecanisme concurenţiale, specifice până acum sis
temelor de asigurări de sănătate; unul din exemplele cele mai cunoscute este cel
al sistemului britanic, unde, deşi forma de proprietate a rămas neschimbată, s-a
introdus o aşa-numită competiţie internă în interiorul sistemului, anumite unităţi
sanitare (trusturi) având dreptul să intre în competiţie pentru atragerea de potenţiali
clienţi, în esenţă producându-se o separare a furnizorilor de cumpărătorii de servicii
de sănătate, cu o diminuare a organismelor statale de la toate nivelurile adminis
traţiei publice. In acelaşi timp. se poate remarca introducerea unor mecanisme de
reglementare, în special fiscală, mai accentuate din partea autorităţilor statale în
sistemele bazate pe asigurări, chiar şi în cele în care preponderente sunt companiile
private. Ar trebui amintit că, indiferent de tipul sistemului de sănătate, există dife
renţe notabile în ceea ce priveşte modul de lucru al unităţilor şi furnizorilor de ser
vicii sanitare, aceasta putându-se face pe baze contractuale obligatorii sau pe baza
plăţii per act (această modalitate este utilizată mai ales pentru medicii care lucrează
în afara spitalelor) sau pe baze de finanţare integrată, situaţie întâlnită în cazul în
care aceeaşi entitate (statul sau comunitatea locală) joacă dublul rol de cumpărător
şi de furnizor de servicii de sănătate.
Ca o remarcă generală, se poate aprecia că toate tipurile de finanţare au avan
taje şi dezavantaje, în practică existând posibilitatea de a se combina elemente ale
mai multor sisteme pentru atingerea obiectivelor dorite. Spre exemplu, în cazul
sistemelor de asigurări sociale de sănătate, în multe ţări o sursă de venituri supli
mentare pentru fondurile de asigurări este reprezentată de taxe asupra unor produse
considerate potenţial dăunătoare sănătăţii, care merg direct în fondurile caselor de
asigurări (spre exemplu, o anumită cotă din impozitele pe tutun, alcool, asigurarea
automobilelor). în capitolele următoare vor fi detaliate principiile financiare şi eco
nomice, ce stau la baza funcţionării sistemelor de sănătate.
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CAPITOLUL 15

M ANAGEM ENTUL
A S IS T E N Ţ E I M E D IC A L E P R IM A R E

15.1. INTRODUCERE
Pe parcursul ultimilor ani, graţie evoluării proceselor de democratizare a soci
etăţii atât în Republica Moldova, cât şi în alte ţări, se desfaşoară multiple reforme
în diferite domenii din sistemul sănătăţii, în special al serviciilor medicale primare.
Dezvoltarea serviciilor de asistenţă medicală primară (AMP) reprezintă un proces
continuu, fiind în permanentă perfecţionare, determinate de condiţiile specifice ale
reformelor sistemelor naţionale de sănătate.
Necesitatea reformării sistemelor de sănătate naţionale şi orientarea activităţii
lor spre soluţionarea problemelor ce influenţează sănătatea popoarelor lumii pentru
prima dată a fost declarată la Conferinţa Internaţională organizată de UNICEF şi
OMS la Alma-Ata în anul 1978. în documentul fundamental al conferinţei numit
..Declaraţia de la Alma-Ata'", a fost propusă o concepţie nouă privind dezvoltarea şi
consolidarea AMP, calificată drept scop major pentru toate guvernele ţărilor lumii.
Actualmente serviciile medicale primare dispun de prioritate, fapt ce creează
posibilităţi mai pronunţate de a organiza şi asigura populaţia cu asistenţă medicală
accesibilă şi calitativă şi de a efectua o coordonare mai eficientă dintre serviciile
primare, secundare şi terţiare, cu accentul spre realizarea măsurilor de prevenire şi
profilaxie a maladiilor.
Un alt deziderat important al activităţii sectorului primar de asistenţă medicală
constituie principiile acordării AMP în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă
medicală. Relaţia pozitivă medic de familie - pacient constituind temelia servici
ilor primare de asistenţă medicală şi, dacă aceasta este asociată unei bune relaţii
medic - farmacist şi medic - medic, rezultatul este benefic pentru pacient, medic
şi comunitate.
15.2. CONCEPTE GENERALE
Asistenţa Mcdicală Primară (AMP), conform definiţiei propuse de OMS,
(Alma-Ata, septembrie 1978) „reprezintă o formă de bază a asistenţei medicale,
esenţial necesară şi universal accesibilă indivizilor şi familiilor din comunitate,
prestată prin mijloace acceptabile, cu participarea lor integrală şi la un cost pe care
comunitatea şi ţara şi le pot permite. Ea este o parte integrantă din sistemul naţional
de sănătate, fiind nucleul lui şi din procesul global de dezvoltare socială şi econo
mică a comunităţii".
AMP este orientată spre rezolvarea problemelor prioritare ale ocrotirii sănătă
ţii populaţiei şi include măsurile de consolidare a sănătăţii, profilaxiei, tratamen
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tului şi reabilitării. Elementele echipei de asistenţă primară au fost definite în anul
1973 de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii ca fiind medicul de familie, nursa
şi asistentul social.
în anul 1975, Directorul general al OMS Dr. Halfdan Mahler, a lansat con
ceptul „Sănătate pentru toţi până în anul 2000'’, propunând „O acţiune urgentă
pentru a o realiza în cei 25 de ani ai unei generaţii”, ceea ce nu s-a realizat până
acum. în acelaşi an, după publicarea cărţii „Soluţii alternative în satisfacerea nevo
ilor de sănătate de bază” [Djukonovic şi Mach, 1975], s-a adoptat prima rezoluţie
- WHA3043 - referitoare Ia îngrijirile primare de sănătate, ele reprezentând o stra
tegie pentru atingerea obiectivului sănătăţii pentru toţi până în anul 2000.
Diversele activităţi desfăşurate în această direcţie au culminat cu organizarea
unei întâlniri internaţionale de către UNICEF şi OMS la Alma-Ata, în 1978, Ia care
au participat reprezentanţi a 134 de guverne şi 67 de organizaţii internaţionale.
Documentul fundamental al conferinţei a fost Declaraţia de la Alma-Ata, în care
se exprimă necesitatea unei acţiuni urgente din partea tuturor guvernelor, a lucrăto
rilor din domeniul sănătăţii şi a comunităţii mondiale pentru promovarea sănătăţii
popoarelor lumii. Analizând Declaraţia de la Alma-Ata, putem evidenţia elemente
le strategice ale AMP:
1. Orientarea serviciilor medicale în direcţia AMP, care trebuie să devină
nucleul sistemului sănătăţii, pe când asistenţa secundară şi terţiară să aibă
rol consultativ.
2. Distribuţia echitabilă - serviciile de sănătate de bază să fie în mod egal
accesibile atât în urban / rural, cât şi pentru cei bogaţi / săraci.
3. Implicarea comunităţii - participarea activă a fiecărui membru al comu
nităţii la planificarea şi formarea politicii în sănătate, asigurarea drepturilor
pacienţilor la asistenţă medicală, alegerea liberă de către pacienţi a medicu
lui de familie şi instituţiei medicale.
4. Elaborarea concepţiei politicii sanitare, care prevede determinarea crite
riilor din punctul de vedere al nivelului de trai al populaţiei şi al mediului
ambiant, ca o abordare intersectorială în sistemul sănătăţii. Integrarea se
face prin servicii sociale şi ONG, cuprinde activităţi ce se ocupă de nutriţie,
educaţie, condiţii de locuit, apă potabilă etc.
5. Concentrarea asupra activităţii de prevenire - un rol important are me
dicul de familie, care poate depista mai uşor factorii de risc şi cunoaşte
mediul în care trăieşte bolnavul (acasă, la locul de muncă, social).
6. Elaborarea tehnologiilor corespunzătoare şi folosirea raţională a resur
selor. inclusiv repartizarea efectivă a resurselor cu distribuirea lor de la
sectorul spitalicesc la cel primar.
Strategiile elaborate în cadrul acestei conferinţe au fost aprobate de către
Asambleea Mondială a Sănătăţii în anul 1979, prin rezoluţia WHA 32.30. Ulterior,
aceste strategii au fost dezvăluite în cadrul mai multor conferinţe şi foruri internaţi
onale, printre care: Conferinţa Mondială de la Edinburg, Scoţia (1998); Conferinţa
Internaţională de la Peruga, Italia (1991); Conferinţa Internaţională de la Bethesda, Maryland, SUA (1993); Conferinţa Organizaţiilor Europene SIMG, WONCA
- Europa. UEMO, Strasbourg (1995); Conferinţa OMS de la Ljubljana, Slovenia
(1996); Conferinţa Internaţională „Politica de reformă sanitară şi asistenţă primară
în România şi ţările din estul Europei” de Ia Sinaia, România (2000) etc.
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Asambleea Mondială a Sănătăţii (1979) a determinat necesitatea elaborării
strategiei de obţinere a „sănătăţii pentru toţi” în a. 2000, primind rezoluţia WHA
32.30, care a aprobat Raportul şi Declaraţia de la Alma-Ata şi a propus statelormembre ale OMS să întreprindă măsuri individuale de dezvoltare a politicii naţi
onale, strategiei şi tacticii de acţiune în obţinerea acestor scopuri şi, de asemenea,
să întreprindă eforturi comune în vederea elaborării strategiilor regionale şi globale
pentru susţinerea strategiilor naţionale.
în 1991, la Conferinţa internaţională de la Peruga, Italia, s-a discutat aportul
medicilor de familie /de profil general/ în obţinerea „sănătăţii pentru toţi”. Puţin mai
târziu, în 1993 la Bethesda, Maryland, SUA are loc Conferinţa internaţională pri
vind pregătirea medicilor de familie în institutele naţionale de sănătate. La această
conferinţă au fost întocmite programele de pregătire a medicilor de familie.
în 1995, la Strasbourg, în mod simbolic, chiar în sălile Parlamentului Euro
pean, are loc inaugurarea Societăţii Europene de Medicină Generală / Medicina
Familiei şi prima conferinţă a organizaţiilor europene reunite sub această titulatură
(SIMG, WONCA - Europa, UEMO).
în cadrul Conferinţei OMS, privind reforma sistemelor de sănătate de la Lju
bljana, Slovenia (1996) a fost aprobată Carta de la Ljubljana, unde drept element
fundamental sunt prezentate îngrijirile de sănătate primare: „Autorii reformei tre
buie, inspirându-se de filozofia îngrijirilor de sănătate primare să vegheze ca ser
viciile de sănătate să asigure, la toate nivelurile protecţia şi ameliorarea sănătăţii,
ameliorarea calităţii vieţii, prevenţia şi tratarea maladiilor, readaptarea pacienţi
lor şi îngrijirea persoanelor suferinde sau în fa ze terminale.
Reforma trebuie să faciliteze luarea de decizii împreună de către pacient şi
cel care acordă îngrijiri şi să dezvolte caracterul global şi continuu al îngrijirilor
ţinând cont de particularităţile fiecărui mediu cultural ”.
La elaborarea de către OMS a rezoluţiei EUR / RC 48 / 10 (1998), cunoscută
ca politica „Sănătate - 21” au fost determinate cele 21 de scopuri pentru secolul al
XXI-lea. Putem menţiona scopul 15: „ Un sistem integrat de ocrotire a sănătăţii",
în care se subliniază: „Către anul 2010, toţi oamenii din Regiune vor trebui să
aibă acces la serviciile primare ale ocrotirii sănătăţii cost eficiente, orientate spre
familie şi comunitate”.
Actualmente AMP este recunoscută la nivel internaţional drept o ramură atot
cuprinzătoare, fiind acordată în diferite maladii la diferite etape ale vieţii.
15.3. EVOLUŢIA DEZVOLTĂRII AMP ÎN REPUBLICA MOLDOVA
în plan istoric, AMP pe teritoriul actualei Republici Moldova îşi ia începutul
din cele mai vechi timpuri. Societatea geto-dacică, ajunsă la un grad înalt de cultură,
practica o medicină secerdotală (sacerdoţii lui Burebista, învăţaţi, preoţi, filozofi),
împletită cu remedii populare. Unii dintre preoţii-învăţaţi trăiau în sihăstrie, iar alţii
sfatuiau şi ajutau poporul (ctistai, polistai sau capnobatai) fiind ascultaţi de aceştia.
în perioada feudalismului timpuriu, inclusiv până în secolul al XVlII-lea, în
calitate de medici erau socotiţi cei care îngrijeau bolnavii, indiferent dacă aveau sau
nu studii medicale. în literatura bisericească (a. 1482) aceste persoane erau numite
„vrăciuitori divini”, termen ce a existat oficial până în secolul al XVlII-lea, când a
fost înlocuit cu termenul „medic” (medicus).
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Pentru prima dată, ajutorul medical la nivel populaţional în Moldova este in
stituit pe timpul lui Ştefan cel Mare. El înfiinţează în 1480, la Iaşi, “Corporaţia
nevoiaşilor”, în cadrul căreia se acordau unele ajutoare medicale, inclusiv medica
mentoase. Persoanele bogate, în acea perioadă, erau deservite de medici la domici
liu (arhiva anilor 1475 - 1553).
în perioada domniei lui Alexandru Lăpuşneanu, în 1577, acesta cere să fie adus
de la Braşov un medic care să se ocupe „numai de sănătatea publică”.
în 1646. prin „Pravila lui Vasile Lupu” a fost adoptat primul act legislativ, care
cuprindea un şir de cerinţe sanitare şi enumera obligaţiunile medicilor şi caracterul
interacţiunii lor cu bolnavii şi cu organele supreme. Această „Pravilă”, cât şi cea a
lui Matei Basarab din 1652, reprezentau adevărate dispoziţii de lege sanitară şi con
ţineau sancţiunile ce se aplicau celor care nu respectau dispoziţiile sanitare. Vraciul
dascăl, sau „doftorul”, era cel crezut şi sfaturile sau hotărârile sale erau urmate. O
importanţă deosebită în dezvoltarea ştiinţei medicale în perioada feudalismului au
lucrările ilustrului savant şi Domnitor al ţării Dumitru Cantemir.
Mai intens asistenţa medicală, inclusiv cea primară, se dezvoltă în secolul al
XlX-lea. în ianuarie 1813 la Chişinău a fost fondată administraţia medicală a Basa
rabiei, care a devenit organul medico-sanitar central, unde activau 10 persoane. în
unele regiuni au fost instituite aşa-numitele farmacopolii (ambulatoriu cu farmacie)
bine înzestrate. în anul I 828 a fost efectuată prima reformă a sistemului sanitar din
Basarabia. De două ori s-au majorat cadrele administraţiei medicale şi în fiecare
din cele 8 judeţe erau repartizaţi câte un medic şi o moaşă. Către această perioa
dă, asistenţa medicală era bine organizată administrativ, separată pe specialităţi,
în localităţi activau medici cu diplomă, funcţionau staţionare şi farmacii. La sate
asistenţa medicală se acorda de către medici şi felceri de voloste.
Anii "70 ai secolului al XlX-lea s-au marcat prin crearea medicinii de zemstvă.
în Chişinău administraţia de zemstvă a fost fondată în 1869 şi consta din inspector,
operator, obstetrician, doi medici superiori şi doi inferiori şi alt personal, j n judeţe,
care au fost divizate în sectoare, activau doi (mai rar unul) inspectori. în total în
judeţe erau câte 7 sectoare medicale şi 31 de puncte de felceri. Reţeaua sectoarelor
medicale se majora continuu şi deja în 1910 erau 75. Cu toate acestea, numărul
populaţiei ce revenea la un sector (27,0 mii) şi suprafaţa medie a sectorului (430,4
km2) erau foarte mari. Astfel, la finele perioadei de zemstvă în judeţele Basarabiei
activau 35 de medici de zemstvă şi 93 de medici de practică liberă, dintre care
numai 27 acordau servicii la sate. Populaţia rurală nu era îndestulată cu asistenţă
medicală.
Până la începutul primului război mondial (1914-1918) medicina de zemstvă
se dezvolta lent. La această perioadă putem remarca doar faptul că în anul 1910 se
elaborează legea sanitară, sub îndrumarea lui Ion Cantacuzino, considerat ctitor al
specialităţii de medicină generală. în perioada războiului medicina de zemstvă îşi
încetează treptat activitatea şi se observă o tendinţă de dezvoltare a chirurgiei.
în perioada anilor 1918-1940 Basarabia este parte integrantă a României şi
AMP se consolidează prin „Legea sanitară a României” din 1930. La baza activită
ţii asistenţei primare şi a activităţii de profilaxie erau puse circumscripţiile sanitare
urbane şi rurale. Activitatea medicilor se desfaşoară sub forma medicului de familie
(la serviciu de stat), fie sub forma cabinetelor particulare (care prevalau la număr
faţă de cele de stat). în circumscripţiile sanitare erau deschise ambulatorii (134 în
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sate şi 18 în oraşe), în care activau, de asemenea, şi agenţi sanitari, ce nu aveau
studii medicale şi răspundeau mai mult de starea sanitară a populaţiei (rol de poliţie
sanitară). în mediul rural, medicii de familie erau ceea ce sunt şi azi - practicieni în
toate problemele individului, familiei şi colectivităţii umane.
Anii celui de-al П-lea Război Mondial, pentru istoria medicinii, se caracteri
zează prin distrugeri masive ale instituţiilor medicale - 82,2 la sută şi o creştere
bruscă a morbidităţii prin boli infecţioase.
Analiza istorică ne demonstrează că mai vertiginos asistenţa medicală primară
în Basarabia se dezvoltă după al doilea război mondial. în anii grei de după război
un rol important în dezvoltarea AMP îi revine eminentului savant, profesor univer
sitar Mihail Ghehtman. El a elaborat şi promovat activităţi ce ţin de prevenirea şi
profilaxia maladiilor ca parte componentă a serviciilor primare. în această perioadă,
cu aportul profesorului M. Ghehtman, care s-a manifestat ca organizator iscusit şi
specialist competent în serviciul primar, se măreşte numărul instituţiilor medicale
primare şi se pune baza dezvoltării unei reţele medicale primare. Eforturile practice
de optimizare a serviciilor pentru sănătate erau însoţite de cercetările ştiinţifice în
domeniul dat.
La această etapă Moldova făcea parte din Uniunea Sovietică. Reglementarea
severă a migrării populaţiei în URSS, a fost una dintre cauzele ataşării asistenţei
medicale după principiul strict teritorial. Astfel, au apărut medicii de sector (terape
utul, pediatrul, obstetrician-ginecologul). Până în anul 1947 serviciile medicale de
ambulatoriu şi de staţionar funcţionau separat. în perioada anilor 1947-1950, prin
hotărârea Ministerului Sănătăţii al fostei URSS, a avut loc fuzionarea serviciilor
medicale de staţionar şi de ambulatoriu, ceea ce n-a dat rezultatul scontat asistenţei
ambulatorice şi a favorizat dezvoltarea furtunoasă a staţionarelor, specializarea în
gustă a maladiilor şi construirea centrelor profilactice masive.
O contribuţie semnificativă pentru dezvoltarea AMP la etapa de referinţă a avut
implementarea metodelor economico-matematice în planificarea reţelei instituţiilor
medicale. Un loc aparte în cadrul acestor cercetări îl deţin studiile, efectuate sub
conducerea ilustrului savant-medic, organizator ai Ocrotirii Sănătăţii, profesorului
Nicolae Testemiţanu, care manifesta o grijă deosebită faţă de sănătatea populaţiei
rurale. Rezultatele cercetărilor întreprinse au condus la elaborarea concepţiei orga
nizării asistenţei specializate de ambulatoriu-policlinică la locul de trai aî sătenilor.
Scopul de bază urmărit era lichidarea diferenţelor esenţiale de nivel şi calitate a
asistenţei medicale acordate populaţiei urbane şi rurale.
Această concepţie prevedea argumentarea ştiinţifică, evaluarea experimentală
şi realizarea în practică a reţelei prin implementarea proiectelor instituţiilor de tip
nou (ambulatorii şi puncte medicale rurale de diferite categorii), dotate cu utilaje şi
aparatură corespunzătoare. Pentru asigurarea accesului populaţiei rurale la servici
ile medicale primare de calitate înaltă, cât şi pentru crearea condiţiilor de lucru a
personalului medical, în componenţa ambulatoriilor rurale au fost prevăzute: secţii
pentru adulţi, consultaţii pentru copii şi femei, importante subunităţi auxiliare de
diagnostic şi tratament, puncte farmaceutice şi de distribuire a produselor lactate
pentru copii. Asistenţa de ambulatoriu şi policlinică la locul de trai al populaţiei ru
rale se acorda pe următoarele specialităţi de bază: terapie, pediatrie, stomatologie,
obstetrică şi ginecologie, chirurgie, neurologie, oftalmologie, otorinolaringologie
şi dermatovenerologie. în statele ambulatoriilor rurale erau incluşi medicii: tera
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peuţii, pediatrii, stomatologii şi obstetricienii-ginecologi, iar ceilalţi medici spe
cialişti asigurau asistenţa medicală populaţiei rurale la sectorul de circumscripţie
prin cadrul echipelor mobile din policlinicile centrelor raionale, care se deplasau în
teren după un program de lucru stabilit în conformitate cu normative de asigurare
cu cadre medicale. în caz de necesitate populaţia rurală beneficia de asistenţă me
dicală în policlinicile, dispensarele şi spitalele raionale, orăşeneşti şi republicane.
Toată asistenţa medicală, inclusiv cea specializată şi îngust specializată, se acorda
în volum suficient şi gratuit.
Aplicarea în practică a concepţiei menţionate a demonstrat sporirea evidentă a
accesibilităţii asistenţei specializate de ambulatoriu-policlinică nemijlocit la locul
de trai al populaţiei rurale, ajungând în medie la 10,7 vizite la medic pe cap de
locuitor. în condiţiile urbane şi în circumscripţiile rurale de control acest indice
constituia respectiv 11,3 şi 14,4 vizite. Cheltuielile legate de adresarea pacienţilor
pentru asistenţă diagnostică şi consultativă în afara ambulatoriilor de tip nou au
fost de 3,6 ori mai mici în comparaţie cu circumscripţiile de control, iar cheltuielile
legate de deplasarea pacienţilor în policlinicile centrale raionale erau de 8,1 ori mai
mari decât cele de deplasare în sens invers a medicilor-specialişti. Mai trebuie de
menţionat că, în ambulatoriile rurale s-a renunţat la consultarea pacienţilor de către
asistenţii medicali, iar coeficientul integral de accesibilitate (apropiere maximal po
sibilă la locul de trai al populaţiei a asistenţei specializate extraspitaliceşti) depăşea
de 2,3 ori indicele respectiv din circumscripţiile de control.
Aceste date permit de a concluziona, că la finele anilor '80 în Republica Mol
dova au existat condiţii reale, care au depăşit divergenţele esenţiale în acordarea
asistenţei medicale primare populaţiei urbane şi rurale.
Este important de menţionat, că această concepţie a fost actuală şi posibilă de
realizat în condiţiile, când statul asigura Sistemul de sănătate cu resursele nece
sare în volum deplin. Acestea constituiau 6-7% din bugetul ţării şi acopereau real
necesităţile nu numai ale Sistemului de sănătate, dar şi ale Culturii fizice şi Spor
tului. Afirmarea îşi confirmă realitatea şi prin faptul că până la criza anilor ‘90 în
republică s-a construit o reţea întreagă de ambulatorii medicale săteşti de diferite
categorii şi puncte medicale de tip nou. Aceasta, integral cu activitatea desfăşurată,
a demonstrat că Sistemul de sănătate implementat în conformitate cu concepţia
elaborată de către Nicolae Testemiţanu a fost pe drept unul dintre cele mai umane
sisteme de sănătate astăzi cunoscute în lume.
După ce Republica Moldova a intrat în criza economică din 1992, au apărut
noi cerinţe, necesităti şi posibilităţi de realizare a noilor principii de organizare a
AMP.
în aceste condiţii, a apărut necesitatea de a asigura o continuitate a conceptului
de dezvoltare a AMP, elaborat de ilustrul savant Nicolae Testemiţanu. O pornire de
ansamblu a fost implementarea unor proiecte reformatoare din ţară, prioritatea de
bază a cărora o constituia transformarea sau orientarea funcţiilor de la serviciul de
staţionar, la sectorul primar de asistenţă medicală.
începând cu anii ‘90 Republica Moldova a purces spre căutarea noilor căi de
dezvoltare a sănătăţii publice în general şi a AMP în particular. A fost adoptată
„Legea Ocrotirii Sănătăţii” (1995), care stipulează diversitatea formelor de asis
tenţă medicală (de stat, prin asigurări şi privată), diversitatea surselor de finanţare
a instituţiilor medicale, decentralizarea proceselor de dirijare, promovarea politicii
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de cadre etc. Condiţiile noi create, influenţate de transformările social-economice
în mare măsură au determinat strategiile de dezvoltare a AMP.
Procesul de reformare al AMP, s-a efectuat în două etape. Prima etapă ţinea de
managementul general al sistemului ocrotirii sănătăţii, care avea drept scop trans
miterea treptată a responsabilităţii şi controlului asupra unor niveluri de acordare
a asistenţei medicale structurilor existente ale asistenţei medicale primare. Pentru
aceasta, medicii şi instituţiile de practică medicală generală au primit posibilităţi
reale de a îndrepta pacienţii în instituţiile cele mai adecvate pentru ei - spitale
raionale, municipale, azil pentru bătrâni sau staţionare de zi la locul de trai. Etapa
dată a inclus ulterior (a. 2003) implementarea asigurărilor obligatorii de asistenţă
medicală, fapt ce a contribuit la creşterea accesibilităţii populaţiei la servicii prima
re şi la acordarea finanţării în baza mecanismului ,j)er-capitd\ în conformitate cu
contractele încheiate cu CNAM.
Etapa a doua a reformării se referea direct la asistenţa medicală primară şi s-a
realizat prin următoarele priorităţi de activitate:
1. Formarea medicilor de familie şi a asistenţilor medicali pentru sectorul pri
mar (prin recalificarea medicilor de sector şi instruirea postuniversitară).
2. Crearea bazei academice de instruire a medicilor de familie şi a asistenţilor
medicali, inclusiv asigurarea cu literatură de specialitate.
3. Elaborarea actelor normative şi dotarea tehnică a oficiilor medicilor de
familie.
4. Implementarea medicinii de familie în toată aria AMP din Republica
Moldova.
5. Fondarea Asociaţiei profesionale a medicilor de familie (a. 2000).
6. Elaborarea standardelor şi indicatorilor de performanţă ai activităţii secto
rului primar de asistenţă medicală.
Actualmente, la baza dezvoltării sistemului asistenţei medicale primare stau
următoarele principii:
> finanţarea separată a sistemului primar de cel specializat şi de staţionar;
> asigurarea concurenţei şi autonomiei în gestionarea instituţiilor medicale
primare;
> finanţarea prioritară a serviciilor medicale primare în teritorii;
> decentralizarea funcţiilor manageriale;
> excluderea dublării serviciilor medicale;
> planificarea volumului serviciilor în baza necesităţilor reale ale populaţiei.
Actorul principal al asistenţei medicale primare este medicul de familie, care
este implicat în toate programele de sănătate ale comunităţii elaborate în diferite
domenii.
15.4. ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ LA NIVEL RURAL
AMP în Republica Moldova, la nivel rural, este acordată pe principiul medi
cului de familie. în corespundere cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii
Moldova nr. 1134 din 09.12.1997 ,.Cu privire la dezvoltarea asistenţei medicale
primare", ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 163 din 21.05.1998 „Referitor la con
tinuitatea reformelor asistenţei medicale primare pe principiul medicului de profil
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general / de familie”, ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 190 din 23 iunie 2003 „Cu
privire la instituirea structurii sistemului sănătăţii raionale / municipale” şi altor
acte legislative în vigoare.
Medicul de familie îşi desfăşoară activitatea sa în oficiul medicului de familie,
care poate fi drept structură de sine stătătoare la nivel de comună (actualmente 547
la număr). în localităţile, unde sunt 3-5 medici de familie, activitatea lor este des
făşurată în cadrul Centrului de Sănătate (370), iar Ia nivel raional - în cadrul Cen
trului Medicilor de Familie (actualmente 36 la număr). CS sunt întrunite în CMF,
care este o structură raională condusă de prim-adjunctul medicului-şef al raionului
în AMP, subordonat medicului-şef al raionului (figura 54).
Centrele Medicilor de Familie funcţionează independent de staţionare, dispu
nând de cont separat în bancă, fapt ce permite finanţarea activităţii lor după prin
cipiul ,.per capita”, în volum de cel puţin 35% din bugetul destinat sistemului te
ritorial al ocrotirii sănătăţii. CMF activează după un program de lucru stabilit de
medicul-şef al raionului.
C o n siliu l r a io n a l
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Figura 54.

Structura organizatorică a A M P Ia nivel rural

Caracteristica de bază a Centrelor Medicilor de Familie, ce le deosebeşte de
sistemul tradiţional de ambulatoriu, este crearea lor după principii noi, întrunind
toate CS din raion, având structura lor organizaţională, fortificarea considerabilă a
dotării lor cu echipamente medicale, cât şi încredinţarea unui volum extins de noi
obligaţiuni şi responsabilităţi funcţionale personalului medical.
Noile modele de organizare a activităţii medicului de familie în Centrele Me
dicilor de Familie se deosebesc de sistemele tradiţionale prin faptul că medicul de
familie devine pilonul, figura-cheie în acordarea asistenţei medicale primare po
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pulaţiei. Anume el, ca specialist pregătit în domeniu, îndeplineşte sarcina de bază,
ce atinge 70-75% din toate adresările către serviciile medicale, exercitând unele
obligaţiuni de funcţie, atribuite anterior mai multor specialişti: terapeut, pediatru,
ginecolog, dermatovenerolog, ftiziatru, ORL, oftalmolog, neurolog etc.

Funcţiile şi drepturile CMF
1. Promovarea politicii de dezvoltare şi reformare a asistenţei medicale pri
mare prin dezvoltarea şi fortificarea continuă a medicinii de familie, a cărei obiec
tive sunt:
> promovarea sănătăţii şi prevenirea bolilor;
> ocrotirea sănătăţii mamei şi copilului;
> îmbunătăţirea calităţii şi promptitudinii în acordarea asistenţei de urgenţă;
> îmbunătăţirea îngrijirilor primare de sănătate prin asigurarea cu medici,
ameliorarea nivelului profesional, tehnologic etc.;
> prevenirea şi controlul maladiilor transmisibile;
> realizarea programului de planificare a familiei;
> prevenirea şi combaterea bolilor şi incapacităţilor severe: traumatisme,
accidente, otrăviri, boli pulmonare, cardiovasculare, oncologice, afecţiuni
psihice, boli ale aparatului locomotor.
2. Asigurarea organizatorică şi metodică a serviciilor primare de sănătate.
3. Organizarea şi coordonarea procesului liberei alegeri a medicului de familie.
4. Promovarea modului sănătos de viaţă pentru prevenirea maladiilor, com
plicaţiilor şi fortificarea sănătăţii, diminuarea acţiunii factorilor de risc.
5. Asigurarea accesului populaţiei la asistenţă medicală primară de înaltă ca
litate.
6. Organizarea şi efectuarea măsurilor de profilaxie şi prevenţie în conformi
tate cu normele stabilite.
7. Organizarea şi coordonarea procesului curativ-diagnostic, măsurilor de su
praveghere şi reabilitare a pacienţilor.
8. Asigurarea succesiunii în acordarea asistenţei medicale primare, speciali
zate şi de urgenţă.
9. Conlucrarea cu Consiliul de Expertiză Medicală a Vitalităţii şi soluţionarea
problemelor referitoare la expertiza incapacităţii îndelungate de muncă şi a vitalităţii.
10. Conlucrarea cu autorităţile publice locale, persoane juridice şi fizice în re
alizarea îngrijirilor de sănătate şi soluţionarea problemelor medico-sociale.
11. Evaluarea trimestrială şi anuală a volumului şi calităţii asistenţei medicale
primare.
12. Controlul volumului şi calităţii activităţii structurilor subordonate (Centre
de Sănătate), analiza ei şi luarea deciziilor respective.
CMF este condus de prim-adjunctul medicului-şef al raionului în Asistenţa
Medicală Primară, care este posesor al certificatului de medic de familie cu un
stagiu de muncă nu mai mic de 5 ani, specialist cu experienţă în Asistenţa Medicală
Primară şi Sănătate Publică şi Management.
Prim-adjunctul medicului-şef al raionului în Asistenţa Medicală Primară este
numit în funcţie de către medicul-şef al raionului, consultând Ministerul Sănătăţii,
în lipsa medicului şef, el îndeplineşte funcţia de m edic-şef al Raionului şi ordona
tor de credite al Spitalului Raional.
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în activitatea sa, el se conduce de Legile RM, Hotărârile Guvernului RM, acte
le Ministerului Sănătăţii, Consiliului Raional, medicului-şef al raionului şi alte acte
normative, care reglementează direct ori indirect activitatea serviciului.
Funcţiile de bază
ale prim-adjunctului medicului-şef al raionului în AMP:
1. Realizează politica statului în dezvoltarea Asistenţei Medicale Primare în
conformitate cu Legile Republicii Moldova în vigoare, Hotărârile Guvernului, or
dinele, directivele şi instrucţiunile Ministerului Sănătăţii.
2. Coordonează activitatea CMF şi a structurilor subordonate în prestarea ser
viciilor de asistenţă medicală primară conform directivelor în vigoare.
3. Realizează controlul şi asigură utilizarea efectivă a mijloacelor financiare
şi gestionarea corectă a bunurilor materiale din structurile subordonate CMF.
4. Organizează elaborarea şi adoptarea planurilor de activitate şi programelor
teritoriale, asigură controlul executării lor, analizează activităţile şi apreciază pro
blemele prioritare din teritoriu.
5. Contribuie la perfecţionarea continuă profesională a lucrătorilor medicali
din asistenţa medicală primară conform cerinţelor în vigoare şi atestării periodice.
6. Contribuie la asigurarea instituţiilor medicale primare cu medicamente
pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă.
7. Contribuie la pregătirea instituţiilor medicale primare pentru acreditare.
8. Contribuie Ia organizarea procurării echipamentului necesar pentru activi
tatea instituţiilor medicale primare.
9. Asigură succesiunea între serviciul de asistenţă medicală primară, urgentă
şi spitalicească.
10. Asigură respectarea normelor şi cerinţelor sanitaro-igienice şi sanitaro-antiepidemice de către instituţiile medicale primare.
11. Coordonează implementarea programelor naţionale din domeniu în teritoriu.
12. Conlucrează cu organele administraţiei publice locale, direcţiile de învă
ţământ şi protecţie socială, administraţiile întreprinderilor şi gospodăriilor, agenţii
economici în soluţionarea problemelor medico-sociale a populaţiei din raion.
13. Conlucrează cu organizaţiile non-guvernamentale în problemele medicosociale Ia compartimentul asistenţă medicală primară.
14. Contribuie la implementarea noilor tehnologii în procesul curativ-diagnostic, recuperare şi profilaxie.
15. Prezintă medicului-şef al raionului raporturi de activitate şi face propuneri
de remediere a activităţilor.
16. Organizează şi efectuează controlul calităţii măsurilor profilactice, curativ-diagnostice şi de recuperare, efectuate la nivel de asistenţă medicală primară,
inclusiv:
• lucrul profilactic de ocrotire prenatală a fătului şi îngrijirea postnatală a
lăuzelor;
• supravegherea gravidelor;
• planificarea familiei şi protejarea sănătăţii reproductive;
• supravegherea copilului sănătos;
• controlul alimentaţiei raţionale a copiilor;
• efectuarea imunizărilor conform Programului Naţional de Imunizări.
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17. Organizează şi supraveghează activitatea cabinetului copilului sănătos,
promovarea modului sănătos de viaţă, educaţia pentru sănătate în şcoli, familie,
comunitate.
18. Organizează şi supraveghează efectuarea examenelor profilactice: depis
tarea stărilor precanceroase, examenul onco-profilactic, tonometria oculară, mă
surarea tensiunii arteriale etc.; selectarea grupelor de risc şi efectuarea: glicemiei,
analizei sputei la BAAR şi microradiofotografiei, testării HIV/SIDA, MRS etc.
19. Organizează examenul profilactic al preşcolarilor, elevilor, supraveghind
calitatea şi eficacitatea supravegherii copiilor cu patologii cronice depistate.
20. Analizează nivelul morbidităţii populaţiei, inclusiv în instituţiile preşco
lare şi şcolare cu informarea persoanelor de decizie (raionale, orăşeneşti sau din
comune) întru luarea deciziilor respective.
21. Analizează în decurs de 10 zile fiecare caz de mortalitate perinatală, in
fantilă extraspitalicească şi maternă cu efectuarea unui raport de sinteză a tuturor
cazurilor de deces pe care îl prezintă la comisia raională pentru discutarea cazurilor
şi luarea măsurilor respective întru prevenirea lor.
22. Analizează calitatea asistenţei medicale acordate populaţiei în teritoriul de
servit la nivel de asistenţă medicală primară; evidenţa şi supravegherea patologiilor
cronice la copii şi maturi în scopul prevenirii invalidităţii şi a altor complicaţii.
23. Controlează calitatea efectuării expertizei incapacităţii temporare de mun
că şi a modului de trimitere a pacienţilor la expertiză în CEMV, de asemenea anali
zează indicii morbidităţii prin incapacitate temporară de muncă, invaliditate prima
ră şi întreprinde măsuri de ameliorare.
24. Analizează indicii mortalităţii generale, inclusiv în vârstă aptă de muncă şi
la domiciliu, şi întreprinde măsuri de ameliorare.
25. Organizează conferinţe tematice pe diverse teme, inclusiv patomorfolo
gice, perfecţionarea personalului medical la locul de muncă, inclusiv seminare de
instruire în acordarea asistenţei medicale de urgenţă, conduita maladiilor la copii
şi maturi, contribuie la implementarea metodelor noi de diagnostic, tratament şi
profilaxie.
26. Coordonează şi organizează, în comun cu serviciile specializate de ambu
latoriu şi spitaliceşti, deplasările medicilor specialişti de profil în localităţile rurale,
analizând eficacitatea lucrului efectuat.
D repturile
prim -adjunctuiui m edicului-şef a! raionului în AM P:
1. Controlul calităţii şi analiza activităţii structurilor subordonate (Centre de
Sănătate, Oficiile Medicilor de Familie). Ame liorarea asistenţei medicale primare
din sector.
2. înaintarea propunerilor către medicul-şef al raionului privind îmbunătăţirea
activităţii asistenţei medicale şi aplicarea sancţiunilor disciplinare faţă de persona
lul medical în cazuri de încălcări ale disciplinei de muncă.
3. Organizarea conferinţelor, seminarelor, întrunirilor în scopul ameliorării
asistenţei medicale primare şi promovării unui mod sănătos de viaţă.
4. înaintarea problemelor pentru discuţii la Consiliul Medical.
Centrele de Sănătate sunt structuri ale CMF, dirijate de Şeful CS, care se află
în subordinea primului-adjunct al m edicului-;ef al raioruh i în AMP şi activează
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conform unui program de activitate aprobat de prim-adjunctul medicului-şef al ra
ionului în Asistenţa Medicală Primară. Aceste instituţii medicale sunt amplasate,
de preferinţă, în edificii-tip - foste ambulatorii săteşti de diferite categorii, dotate
cu echipament de laborator etc., care includ în componenţa lor oficiile medicilor
de familie din raza de deservire. CS se organizează şi în localitatea de reşedinţă a
centrului raional.
Funcţiile şefului Centrului de Sănătate:
1. Coordonează activitatea structurilor subordonate în prestarea serviciilor de
asistenţă medicală primară conform directivelor în vigoare şi cerinţelor CMF.
2. Asigură succesiunea dintre serviciul de asistenţă medicală primară, urgentă
şi spitalicească.
3. Asigură respectarea standardelor medicale şi cerinţelor sanitaro-igienice şi
sanitaro-antiepidemice de către instituţiile medicale primare.
4. Conlucrează cu organele administraţiei publice locale, instituţiile de învă
ţământ şi protecţie socială, administraţiile întreprinderilor şi gospodăriilor, agenţii
economici în soluţionarea problemelor medico-sociale ale populaţiei din teritoriu.
5. Contribuie la implementarea noilor tehnologii în procesul curativ-diagnostic, recuperare şi profilaxie.
6. Organizează şi efectuează controlul calităţii măsurilor profilactice, cura
ţi v-diagnostice şi de recuperare, efectuate la nivel de asistenţă medicală primară,
inclusiv:
- lucrul profilactic de ocrotire prenatală a fătului şi îngrijirea postnatală a
lăuzelor; supravegherea gravidelor;
- lucrul de planificare a familiei şi de protejare a sănătăţii reproductive;
- supravegherii copilului sănătos;
- controlul alimentaţiei raţionale a copiilor;
- efectuarea imunizărilor cor form Programului Naţional de Imunizări.
7. Contribuie la promovarea modului sănătos de viaţă, educaţia pentru sănă
tate în şcoli, familie, comunitate.
8. Organizează şi supraveghează efectuarea examenelor profilactice: depis
tarea stărilor precanceroase. examenul oncoprofilactic, tonometria oculară, măsu
rarea tensiunii arteriale etc.; selectarea grupelor de risc şi efectuarea: glicemiei,
analizei sputei la BAAR şi microradiofotografiei, testării HIV/SIDA, MRS etc.
9. Organizează examenul profilactic al preşcolarilor, elevilor, supraveghind
calitatea şi eficacitatea şi dispensarizării copiilor cu patologii cronice depistate.
10. Analizează calitatea asistenţei medicale acordate populaţiei în teritoriul
deservit, evidenţa şi supravegherea patologiilor cronice la copii şi maturi, în scopul
prevenirii invalidităţii şi altor complicaţii.
11. Controlează calitatea efectuării expertizei incapacităţii temporare de mun
că şi a modului de trimitere a pacienţilor la expertizare în CEMV şi analizează
indicii morbidităţii prin incapacitate temporară de muncă, invaliditate primară şi
întreprinde măsuri spre ameliorare.
12. Analizează indicii mortalităţii generale, inclusiv în vârstă aptă de muncă şi
extraspitalicească şi întreprinde măsuri de ameliorare.
13. Coordonează şi organizează deplasările medicilor de familie în Oficiile
Medicului de Familie pentru acordarea asistenţei medicale populaţiei, conform ra
zei de deservire, analizând eficacitatea lucrului efectuat.
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14.
Prezintă prim-adjunctului medicului-şef al raionului în Asistenţa Medicală
Primară raporturi de activitate şi face propuneri de remediere a activităţilor.
Oficiile Medicilor de Familie sunt în componenţa CS. în cazul când două sau
mai multe localităţi, care sunt amplasate în aceeaşi raza de deservire, au împreună
un număr de populaţie nu mai mică de 1000 - 1500 de locuitori, se formează un
OMF, inclus în componenţa CS respectiv. OMF trebuie să fie înzestrate cu echi
pamentul necesar activităţii medicului de familie adoptat de ordinul Ministerului
Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 163 din 21.05.98 „Referitor la continuitatea
reformelor asistenţei medicale primare pe principiul medicului de profil general /
de familie”.
15.5. ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ L a NIVEL URBAN
La nivel urban, organigrama AMP diferă pentru municipiul Chişinău şi Bălţi
şi este motivată de diversitatea formelor manageriale de activitate ale medicului de
familie în condiţii urbane. în municipiul Chişinău, structura AMP este confirmată
de activitatea a 12 Centre ale Medicilor de Familie, întrunite în 5 Asociaţii Medi
cale Teritoriale, care deservesc în mod autonom populaţia urbană ce depăşeşte în
medie numărul de 120,0 mii de locuitori (figura 55).
DIRECŢIA SĂNĂTĂŢII

AMT
Botanica
Centrul
Consultativ
Diagnostic
- CMF nr. 1
inel. CS
Munceşti
-CMF nr. 2
- CMF nr. 3
- CS Băcioi
(Brăila,
Frumuşica,
Strâisteni)
- CS Sângera
(Revaca,
Dobruja)

AMT
Buiucani
Centrul
Consultativ
Diagnostic
(Condriţa)
- CMF nr. 4
- CMF nr. 5
„Sf. Maria”
- CMF nr. 6
- CS Durleşti
- CS G hidighici
- CS Truşeni

AMT
Centru
Centrul
Consultativ
Diagnostic
- CMF nr. 7
(or. Codru)
- CS Vadul-luiVodă
- CS Cricova

AMT
Ciocana
Centrul
Consultativ
D iagnostic
(Tohatin,
Cheltuitori,
Buneţ)
- CMF nr. 8
(Cruzeşti,
Ceroborta)
CMF nr. 9
- CS Coloniţa
- CS Bubuieci
- CS Budeşti
(Văduleni)

AMT
Râşcani
Centrul
Consultativ
Diagnostic
- CMF nr. 10
- CMF nr. 11
- CMF nr. 12
- CS Ciorescu
(Făureşti,
G oieni)
- CS Grătieşti
(Bulboaca)
- CS Stăuceni
(G oienii Noi)

Figura 55. O rganigram a S erviciu lu i A M P al m u n ic ip iu lu i Chişinău

în municipiul Bălţi structura de baza a AMP este Centrul Medicilor de Familie
municipal, care, spre deosebire de CMF din raioane, este o Instituţie Medico-Sanitară autonomă din punct de vedere juridic şi financiar (figura 56).
393

Figura 56. O rganigram a S erviciu lu i A M P al m u n ic ip iu lu i B ă lţi

Centrul Medicilor de Familie al mun. Bălţi este o instituţie medicală primară
şi se prezintă ca subiect de gospodărie autonom, având drept de persoană juridică,
bilanţ independent, conturi separate în oficiile bancare, ştampilă cu denumirea sa.
CMF îşi desfăşoară activitatea conform legislaţiei în vigoare, executând directivele
şi instrucţiunile Ministerului Sănătăţii şi Secţiei Sănătate a primăriei mun. Bălţi.

Managerul CMF
A siste n ta m ed icală m a jo ră

С a b in e tu l sta tistic ă m edicală

1. S ecţia M ed icin ă gen erală (3 -4 secţii)

2. Secţia Sănătatea femeii
3. S ecţia S tom atologie
4. S ecţia F izioterapie şi recuperare m ed icală
5. C ab in etele m ed icilo r sp ecialişti:

-

infecţionist
urolog

-

chirurg

-

ORL

-

ofta lm o lo g

-

ftiziopneumolog

-

cabinet de im unizări
cabinet de proceduri
cabinet de pansam ent
staţionar de zi
cabinete ale serviciilor auxiliare
laboratorul clin ic
radiologie
d iagn ostică funcţională
alte servicii auxiliare

-

Figura 57. S tru ctu ra C e n tru lu i M e d icilo r de Fam ilie
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Activitatea CMF este dirijată de manager - o persoană cu funcţii administrati
ve, numit şi destituit din func^ic prin ordinul Secţiei Sănătate Bălţi, iar în Chişinău
-prin ordinul Direcţiei Sănătăţii. în Chişinău managerul CMF este subordonat di
rectorului AMT. în raport cu numărul populaţiei deservite din teritoriul încredinţat,
în componenţa CMF pot fi organizate 2-3 şi mai multe secţii de medicină generală,
în fruntea cărora se află şeful secţiei sau medicul-coordonator (figura Л ). Luând
în considerare faptul că în condiţii urbane medicul de familie îşi exercită funcţiile
în cadrul CMF ce deserveşte circa 40-60 mii de locuitori, pentru coordonarea ra
ţională a activităţii întregului personal de circumscripţie se creează secţii Medici
nă Generală, în componenţa cărora vor activa 10-12 medici de familie. Structura
secţiei Medicină Generală şi statutul de funcţiuni se elaborează în conformitate cu
normele unităţilor de state prevăzute de ordinele în vigoare ale Ministerului Sănă
tăţii al Republicii Moldova.
Secţia Medicină Generală este dirijată de şeful secţiei (coordonator), care se
numeşte din rândurile medicilor de familie, a- ind o pregătire în domeniu şi stagiu
de lucru mai mare de 5-7 ani. în componenţa secţiei Medicină Generală activează
medici de familie, medicul pediatru consultant, asistentele medicale ale medicilor
de fami’ie şi moaşa. Personalul medical cu studii medii speciale este dirijat nemij
locit de către asistenta medicală superioară a secţiei Medicină Generală. Statul de
funcţii al secţiei medicină generală include:
Şeful secţiei Medicină generală
Medici de familie
Medic-pediatru consultant
Asistentă medicală superioară
Asistente medicale ale MF
Asistenta medicală a pediatrului consultant
Moaşă
Registrator
Personal medical inferior

—
-

1,0 unitate
1 0 -1 2 ,0 unităţi
1,0 unitate
1,0 unitate
2 0 - 2 4 unităţi
1,0 unitate
1 - 2 unităţi
2 unităţi
3 - 4 unităţi

Astfel, secţia Medicină Generală are în deservire circa 15-18 mii de locuitori.
Ţinând cont de faptul că în cadrul CMF unele servicii, cum ar fi: cabinetul de vac
cinări, cabinetul de eliberare a certificatelor medicale, cabinetul de proceduri, ser
viciile de diagnostică şi consultative sunt comune pentru întreaga instituţie, secţia
Medicină Generală include următoarele structuri funcţionale:
- Registratura (fişier-informaţie);
- Postul asistentei medicale coordonatoare;
- Cabinetul de triaj;
- Cabinetele de examinare ale MF;
- Cabinetul medicului pediatru-consultant;
- Cabinetul informaţional şi de instruire a populaţiei (pentru mai multe secţii)',
- Sala de lucru a medicilor de familie;
- Sala de lucru a asistentelor medicale.
Particularităţile existente în procesul organizării asistenţei medicale primare
in condiţii urbane au impus efectuarea unor modificări în tehnologiile anterioare
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privind dirijarea fluxului de pacienţi în cadrul secţiei Medicină Generală după prin
cipiul sistemului închis.
Acest principiu prevede renunţarea la sistemul vechi de amplasare a unei sin
gure registraturi mari, comune pentru toate secţiile, în holul instituţiei de ambula
toriu, prin metoda descentralizării şi organizării registraturilor pentru fiecare secţie
Medicină Generală, mai aproape de medicii de familie. Păstrarea fişelor de ambu
latoriu în registratura secţiei Medicină Generală este asigurată după criteriul terito
riului deservit de medici, blocului locativ, membrilor familiilor luaţi la evidenţă.

Figura 58. O rganigram a secţiei M edicină Generală

Considerăm acest moment important din punct de vedere strategic şi necesar
pentru implementarea în practică secţiilor Medicină Generală din alte teritorii în
condiţii urbane. Organigrama-model a unei secţii Medicină Generală din Centrul
Medicilor de Familie, care deserveşte populaţia urbană, poate avea componenţa
prezentată în figura 58.
Pilonul secţiei Medicină Generală îl constituie medicul de familie cu pregătire
specială în domeniu.
396

15.6.
PARTICULARITĂŢILE
ACTIVITĂŢII MEDICULUI DE FAMILIE
Pentru a înţelege mai bine esenţa medicinei de familie şi rolul medicului de
familie în menţinerea şi ameliorarea sănătăţii populaţiei, ar fi raţional de efectuat
un mic excurs în istoria dezvoltării acesteia.
încă din 1923, în SUA, Francisc Peabody pledează pentru medicul generalist, dar
tendinţa spre specializare continuă până după cel de-al IÎ-lea Război Mondial, când în
1946, în Marea Britanie, medicul de medicină generală - „General Practitioner’’ - în
asistenţa primară implică valenţe noi - înalt profesionalism şi asistenţă individualizată.
După anii '50, atât în Europa, cât şi în SUA, se prezintă studii şi argumente pri
vind rolul şi locul medicului-generalist în asistenţa medicală. în 1959 se constituie
la Viena Societatea Omnipracticienilor, la congresul cărora dr. K.J. Gartner pre
zintă referatul „Principiile proprii ale medicinii generale”. în 1961, prin asocierea
mai multor societăţi naţionale, Societatea Omnipracticienilor devine Societatea de
Medicină Generală (SIMG), care organizează în fiecare toamnă congrese în Austria.
în 1963, R. Scoot, în Scoţia, la Edinburg, pune bazele primei catedre de medi
cină generală din lume şi este numit profesor universitar. Tot în 1963 pentru prima
dată apare noţiunea de medic de familie. Primul pas major în dezvoltarea medicinii
de familie a fost efectuat în Olanda, în 1964, când la Universitatea din Utreht a luat
fiinţă prima catedră de medicină a familiei. înfiinţarea acestei catedre a reprezentat
o recunoaştere a medicinii familiei ca disciplină ştiinţifică. O asemenea recunoaşte
re a condus la introducerea unei forme de educaţie postuniversitară pentru formarea
medicilor de familie. Bazele care au fost aşezate atunci sunt vizibile şi azi în struc
tura învăţământului de specialitate.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii, în raportul 257/1963 al Comisiei de experţi,
pune în dezbatere probleme referitoare la pregătirea specialiştilor pentru practica
de medicină a familiei concluzionând: „comitetul constată în mod pregnant o nevo
ie semnificativă pentru formarea de medici de familie”.
în 1966. Comisia Cetăţenească pentru Educaţie Postuniversitară dă credit
practicii tradiţionale de medicină generală, creându-se „primary physician”, iar în
1969jnedicina familiei este recunoscută ca cea de-a 20-a specialitate în SUA.
în 1967 este fondată Uniunea Europeană a Medicilor-Generalişti cu partici
parea a 6 ţări vest-europene, ca un reprezentant politic al medicinii generale în
Europa.
In 1970, Biroul regional pentru Europa al OMS organizează în Olanda o con
sfătuire cu tema: ..Rolul medicului de prim contact în serviciile de sănătate” şi pri
ma Conferinţă Internaţională a Profesorilor de Medicină Generală. în acelaşi an, ia
fiinţă Academia Europeană a Instructorilor (Profesorilor) de Medicină Generală cu
rol în impunerea medicinii generale ca disciplină în învăţământul medical. Astăzi,
când această disciplină este recunoscută în aproape toate ţările Europei, rolul ei este
de a stabili menirea şi locul medicului de familie în practica medicală, de a iniţia
acţiuni privind calitatea pregătirii şi evaluarea acestor pregătiri, de a iniţia şi păstra
standardele maximale în acordarea îngrijirilor de sănătate.
în 1972 este fondată Organizaţia Mondială a Colegiilor Naţionale şi Academi
ilor de Medicină Generală, organizaţie mondială ce reuneşte organizaţii şi instituţii
naţionale implicate în pregătirea profesională a medicilor de medicină generală.
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în 1980, în SUA au fost concepute 400 de programe de pregătire pentru medi
cul de familie.
Schimbările politice din 1989 aduc cu sine modificări în serviciul de sănătate
din fostele ţări socialiste şi o întărire a rolului medicului de familie în asistenţa
primară.
Al 46-lea Congres Internaţional al SIMG (1992) are ca temă „Medicina Ge
nerală într-o Europă fară graniţe’’. în 1993 are lor Congresul WONCA-SIMG la
Haaga cu tema: „Calitatea asistenţei în medicina familiei / medicina generală’’.
In 1995, la Strasbourg, în mod simbolic, chiar în sălile Parlamentului Euro
pean, are loc inaugurarea Societăţii Europene de Medicină Generală / Medicina
Familiei. în perioada 30 iunie - 4 iulie 1997, a avut loc la Praga (Republica Cehă)
al II-lea Congres al Societăţii Europene de Medicină Generală / Medicina Familiei
cu tema: „Prevenţia în asistenţa medicală primară”. Au luat parte delegaţi din 47
de ţări.
Actualmente medicina familiei este recunoscută în toate ţările lumii drept o
specialitate distinctă, într-o continuă conturare şi consolidare.
în Republica Moldova medicina de familie începe odată cu elaborarea „Con
cepţiei de reformare a sistemului sănătăţii în condiţiile economice noi pentru anii
1997 - 2003”, aprobată de către Guvernul RM prin Hotărârea nr. 668 din 17 iulie
1997. Esenţa acestei strategii de dezvoltare a sistemului de sănătate constă în ela
borarea şi impler entarea politicii, care ar asigura accesul deplin al populaţiei la
servicii medicale calitative, bazate, în primul rând, pe medicina primară, susţinută
de cea secundară şi terţiară.
Dezvoltarea de facto a medicinii de familie porneşte de la începutul instruirii
metecilor de familie în cadrul Facultăţii de Perfecţionare a Medicilor a Universită
ţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, în anul 1988. Ulterior,
din anul 1993 se efectuează instruirea postuniversitară a MF prin intematură (1
an), iar din 1997 - instruirea prin rezidenţiat (3 ani). Anul 1998 este marcat prin
fondarea Catedrei Medicina de Familie, iar peste doi ani se instituie Asociaţia Me
dicilor de Familie. Tot în acelaşi an, 2000, în mun. Chişinău, se organizează Primul
Congres al Medicilor de Familie din Republica Moldova cu participarea membrilor
asociaţiei MF. în scopul perfecţionării calităţii serviciilor primare, în anul 2001 se
deschide Centrul Model de instruire a Medicilor de Familie şi de Asistenţă Medica
lă Primară, iar în anul 2003 - Clinica Universitară de Asistenţă Primară.
Astăzi medicul de familie este figura centrală a Sistemului de Sănătate. în ma
rea majoritate a problemelor el încearcă o soluţionare a lor împreună cu pacientul.
In unele cazuri, cooperarea lui cu o altă disciplină din prima linie are sens; în altele,
medicul de familie solicită ajutorul unui specialist din a doua linie. Din ce în ce mai
mult, medicul de familie lucrează, însă, în direcţia rezolvării problemelor de către
singur pacient cu sau fară colaborarea cu specialiştii din jurul său. Din poziţia cru
cială pe care o are în acest cadru al Sistemului de Sănătate, rezultă o serie de funcţii
ale lui. Acestea sunt atât de orientate spre a ajuta cât mai mult pacientul, încât, im
plicit, ele ajută ca sistemul serviciilor medicale să funcţioneze cât mai bine.
Din structurarea construcţiei sistemului de ocrotire a sănătăţii se desprind o
serie de îndatoriri ale medicului de familie. Acestea sunt de trei feluri: curative,
preventive şi de semnalare.
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Obligaţiuni curative
Cea mai mare parte a muncii medicului de familie se referă la cea curativă.
Această activitate nu poate fi înţeleasă numai conform schemei anamneză - cer
cetare - diagnostic - terapie. Conţinutul ajutorului curativ acordat de medicul de
familie este determinat şi de locul pe care el îl ocupă în cadrul sistemului serviciilor
medicale. Acesta determină cât de departe trebuie să meargă medicul de familie
cu diagnosticul şi terapia, care aspecte ale acestora vor fi antrenate, în ce situa-ii
trebuie stabilită o colaborare şi cu cine. Poziţia lui în prima linie determină, de ase
menea, ce date anume vor fi culese şi cum vor fi implicate în activitatea lui.
Obligaţiuni preventive
O parte din boli medicul de familie nu numai că le poate vindeca, ba chiar le
poate preveni. în astfel de situaţii este vorba de prevenţia primară. Aici se au în
vedere bolile infecţioase de diversă natură, contra cărora este posibilă imunizarea
pasivă şi activă (ca de exemplu, contra tusei convulsive, tetanosului, poliomielitei,
rujeolei şi rubeolei).
Alături de acestea, mai sunt posibile şi alte forme de prevenire. Datorită cer
cetărilor prenatale ale lichidului amniotic este posibilă depistarea timpurie a ano
maliilor genetice şi malformaţiilor congenitale. în alte cazuri medicul de familie
poate preveni prin identificarea timpurie a bolii, când sunt prezente numai elemente
prevestitoare. Ceea ce ţine de identificarea precoce a bolilor este denumit prevenţie
secundară.
Alături de prevenţia primară şi secundară, se distinge şi prevenţia terţiară. Sub
acest nume se va înţelege preîntâmpinarea consecinţelor bolilor şi afecţiunilor (re
abilitarea). Se aspiră astfel la restabilirea cât mai deplină a funcţiilor organismului
şi, ca atare, este identică cu revalidarea.
Semnalarea
Paralel cu activitatea curativă şi cea preventivă, îndeplinite în folosul pacien
ţilor în mod individual, medicul de familie are şi îndatoriri faţă de comunitate. Mai
exact, este vorba de faptul că bolile şi suferinţele unor bolnavi pot avea consecinţe
pentru alţii, în special în cazul prevenţiei bolilor contagioase, epidemice. Mai puţin
clară este îndatorirea medicului de familie atunci când el se confruntă cu diverşi
factori sociali şi de stres, care cauzează procese de îmbolnăvire. Medicul de familie
este primul, şi cel mai frecvent singurul care poate semnala o posibilă identificare
a factorilor ce pot dăuna sănătăţii comunităţii.
Deci, medicul de familie îndeplineşte atât sarcini curative, cât şi preventive. în
plus, el are şi o activitate de semnalare: poate avertiza societatea în cazul când apar
sau probabil vor apare anormalităţi. Puterea lui constă în aceea că el îndeplineşte
aceste sarcini ca fiind părţi interdependente. Poziţia medicului de familie are o serie
de consecinţe şi, ca atare, el trebuie să îndeplinească un număr de funcţii, despre
care vom vorbi mai jos.
Funcţia de sine stătătoare
Medicul de familie trebuie să analizeze în ce constă problema ce urmează a fi
rezolvată. El nu trebuie să se limiteze doar la întrebarea dacă există un proces de
îmbolnăvire şi dacă da - care anume? El trebuie deopotrivă să-şi pună întrebarea
cum vede pacientul însuşi problema şi ce fel de ajutor trebuie să-i indice. în mod
special, medicul de familie are datoria de a pune diagnosticul timpuriu.
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Funcţia de ghid
Dacă un pacient are nevoie de ajutorul unui expert, el trebuie sfătuit în alegerea
acestuia. Atât în domeniul serviciilor medicale somatice, cât şi în cel al serviciilor
psihice şi sociale, au apărut numeroşi experţi (care practică medicina tradiţională şi
netradiţională), încât este necesară o ghidare pentru a găsi calea potrivită. Totodată
medicul de familie îndeplineşte rolul de intermediator între pacient şi specialist.
Funcţia de interpret
Dacă un pacient este pentru prima oară în contact cu medicina de specialitate,
el primeşte informaţii pe care nu le poate înţelege. Dacă medicul de familie îşi
cunoaşte bine pacientul, atunci el are ocazia să-i explice cum trebuie să înţeleagă o
informaţie şi-l poate ajuta să o aplice.
Funcţia de urmărire
Medicul de familie nu are funcţii numai de iniţiere a procesului de acordare
a ajutorului. El trebuie să urmărească, de asemenea, pacienţii cu afecţiuni cronice
sau cu tratamente îndelungate, manifestând o atenţie deosebită faţă de pacient. EI
este dator să urmărească procesele de boală şi, pe cât este posibil să Ie influenţeze
în mod favorabil.
Conţinutul activităţii medicului de familie este determinat mai ales de către
medicina cursului vieţii, de cea integrală şi de cea de familie. Aceasta oferă posibi
litatea ca pacientul să fie văzut ca un om cu o istorie, ca o ereditate şi în interdepen
denţă cu mediul său. Ultimul scop al medicului de familie este, deci, de a promova
integrarea acestor aspecte.
Medicul de familie, în Republica Moldova îşi desfăşoară activitatea într-un te
ritoriu bine determinat. Conform obligaţiunilor funcţionale, el asigură în teritoriul
deservit acordarea asistenţei medicale Ia vizita pacientului în cadrul oficiului medi
cului de familie, care poate fi drept structură de sine stătătoare la nivel de comună
sau poate fi în cadrul instituţiei medicale primare şi la domiciliu întregii familii, în
mod programat şi în cazuri de urgenţă.
Medicul de familie desfăşură patru genuri de activitate:
1. Profilaxia, diagnosticul şi tratamentul (inclusiv supravegherea medicală)
pacientului, precum şi reabilitarea lui (primul gen de activitate).
2. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi ajutorului medical în situaţii
extremale (al II-lea gen de activitate).
3. Efectuarea manipulaţilor medicale (al III-lea gen de activitate).
4. Servicii organizatorice (al IV-lea gen de activitate).
în conformitate cu obligaţiunile profesionale, cerinţele îr vigoare şi genurile
de activitate menţionate, medicul de familie trebuie să organizeze activi'ăţi referi
toare la:
> educaţia sanitaro-igienică a populaţiei (şcolarizarea populaţiei din grupuri
le de risc);
> promovarea modului de viaţă sănătos;
> profilaxia primară şi secundară (planificarea şi supravegherea imunoprofilaxiei dirijate, supravegherea patologiei cronice în scopul prevenirii com
plicaţiilor şi invalidităţii);
> planificarea familiei;
> educaţia sexuală a tinerei generaţii;
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>
>

educaţia copilului sănătos;
organizarea explorărilor clinice şi paraclinice (de laborator şi funcţionale),
conform patologiei suspectate, prin implicarea subdiviziunilor respective
ale CMF.
> la necesitate, asigurarea, prin trimitere, a consultaţiei bolnavilor de către
specialiştii de profil şi spitalizarea lor în modul stabilit;
> utilizarea în practica sa a metodelor contemporane de profilaxie, diagnostic
şi tratament al maladiilor;
> direcţionarea activităţii profilactice, în scopul depistării formelor precoce
ale patologiei şi a factorilor de risc de îmbolnăvire;
> supravegherea şi asistenţa medicală prenatală şi postnatală, conform direc
tivelor în vigoare ale Ministerului Sănătăţii;
> asigurarea supravegherii şi asistenţei medicale copilului, în special de vâr
stă fragedă, conform profesiogramei şi cerinţelor în vigoare;
> efectuarea expertizei incapacităţii temporare de muncă, trimiterea la Comi
sia Medicală de Expertiză a Vitalităţii;
> supravegherea stării sanitaro-igienice, caracteristicii ecologice şi epidemi
ologice a teritoriului deservit, în comun cu colaboratorii structurilor medi
cinii preventive teritoriale;
> organizarea ajutorului medico-social şi managerial familiei, persoanelor
social defavorizate în comun cu serviciile comunităţii, organele protecţiei
sociale, serviciile de caritate, ONG-urile, reprezentanţii diferitor confesiuni
religioase, în scopul ajutorului oportun la asigurarea examinărilor scree
ning, suportului material, ajutorului medicamentos, desfăşurarea măsurilor
profilactice, cu cuprinderea maximală a populaţiei;
> analiza continuă a activităţii sale şi evidenţa statistică a volumului de lucru
efectuat.
Pentru exercitarea corectă şi necondiţionată a acestor funcţii, medicul de fami
lie urmează a fi asigurat cu documentaţie medicală şi formularele statistice necesa
re, care vor include toată informaţia, vizând starea socio-economică, factorii eredi
tari şj biologici, riscurile de îmbolnăvire, prezenţa maladiilor cronice severe etc.
în conformitate cu cerinţele ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Mol
dova nr. 139 din 28.05.2002, cu modificările aprobate prin ordinul MSPS nr. 470
din 10 noiembrie 2006, medicul de familie este obligat să întocmească un şir de
formulare noi, care au drept scop formarea bazelor de date medico-sociale ce vor
reflecta starea sănătăţii populaţiei după vârstă, sex şi prezenţa maladiilor cronice,
pentru determinarea priorităţilor în activitatea sa cotidiană şi de perspectivă, mai
ales în condiţiile asigurărilor medicale obligatorii.
Aceste formulare prezintă următoarele documente de bază:
- Formularul nr. 025/e „Fişa medicală a bolnavului de ambulatoriu”;
- Formularul nr. 075/e „Registrul medicului de familie privind evidenţa gra
videlor”;
- Formularul nr. 166/e „Registrul de evidenţă a stării sănătăţii populaţiei
(date generale)”;
- Formularul nr. 166-1/e „Registrul de evidenţă a stării sănătăţii populaţiei
(bolile cronice)”;

-

Formularul nr. 166-2/e „Registrul de evidenţă a stării sănătăţii populaţiei
(femei)”;
- Formularul nr. 166-3/e ..Registrul de evidenţă a stării sănătăţii populaţiei
(copii)” .
Documentele de bază pentru evidenţierea dinamicii dezvoltării individului,
măsurilor profilactice efectuate, eiucidării stării de sănătate pe parcursul vieţii este
fişa de ambulatoriu, formularul statistic F-025/e.
Alte documente medicale, necesare pentru statistică, pe care medicul de fa
milie este obligat să le îndeplinească şi să le prezinte în Secţia de Informaţie şi
Statistică medicală a instituţiei medico-sanitare CMF. sunt cele recomandate de
către MS al RM.
Indicii de bază ce caracterizează activitatea medicului de familie pot fi:
A. INDICATORI CANTITATIVI:
1. Numărul de bolnavi deserviţi la domiciliu (vizite active şi prin chemări).
2. Numărul de vizite efectuate la CMF (primare şi repetate).
3. Numărul de bolnavi trimişi la staţionar de zi, spitalizaţi în mod programat
şi de urgenţă.
4. Numărul de bolnavi aflaţi la evidenţă medicală şi supraveghere, inclusiv
copii, adolescenţi, femei gravide, invalizi şi participanţi la diferite războaie, con
flicte militare etc.
В. INDICATORI CALITATIVI:
1. Natalitatea.
2. Mortalitatea generală, inclusiv în vârstă aptă de muncă, infantilă, perinata
lă, maternă.
3. Sporul natural al populaţiei.
4. Morbiditatea generală şi complicaţiile ce pot apărea pe parcursul anului la
următoarele grupuri de bolnavi aflaţi sub supraveghere medicală:
- La grupul de bolnavi cu maladii cardiovasculare: infarctul miocardului; ac
cidentele cerebro vasculare.
- La grupul de bolnavi cu maladii gastroenterologice: hemoragiile gastro
intestinale; perforaţia ulcerului stomacal; penetraţia ulcerului stomacal;
stenozarea ulcerului stomacal; malignizarea ulcerului stomacal; cirozele
hepatice.
- La grupul de bolnavi cu maladii ale sistemului respirator: astmul bronşic;
abcesul pulmonar; hemoragiile pulmonare; tuberculoza pulmonară; tumo
rile.
- Cazuri de depistare în grad avansat a: proceselor canceroase; tuberculozei;
diabetului zaharat; glaucomului.
5. In pediatrie: cota copiilor sub 1 an alimentaţi natural; indicele sănătăţii
copiilor primului an de viaţă; ponderea copiilor de vârstă fragedă în grup de risc şi
structura ei.
6. In obstetrică-ginecologie: evidenţa gravidelor până la 12 săptămâni de sar
cină; ponderea naşterilor înainte de termen; planificarea familială.
7. Indicii cuprinderii prin metoda imunoprofilaxiei a contingentelor respecti
ve de populaţie.
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С. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ:
Indicatorii de performanţă pentru AMP sunt divizaţi în trei categorii:
1) Promovarea sănătăţii cuprinde strategiile bazate pe populaţie şi axate pe
factorii de risc majori ai maladiilor. în principal prin eforturile de a modifica com
portamentul privind sănătatea.
In subgrupa de indicatori pentru promovarea sănătăţii este reprezentat indica
torul pentru monitorizarea precoce a gravidelor (prima vizită în primul trimestru).
Un aspect al promovării sănătăţii care rămâne neabordat este consumul exce
siv de alcool şi fumatul. Pentru acestea nu au fost identificaţi indicatori adecvaţi.
2) Profilaxia abordează serviciile organizate axate pe populaţie în domenii
precum vaccinarea, screeningul şi asistenţa prenatală. Subgrupul de indicatori pen
tru profilaxie este reprezentat prin:
- profilaxia anemiei la gravide;
- screeningul pentru anemie al gravidelor;
- monitorizarea dezvoltării intrauterine a fătului;
- profilaxia malformaţiilor congenitale;
- screeningul cancerului de col uterin;
- screeningul cancerului mamar;
- depistarea hipertensiunii arteriale;
- depistarea diabetului zaharat;
- controlul contacţilor în focarul de tuberculoză.
3) Diagnosticul şi tratamentul include activităţile de diagnostic şi terapeutice
considerate ca fiind prima linie de asistenţă medicală. Subgrupul este reprezentat
prin:
- managementul hipertensiunii arteriale;
- depistarea tuberculozei;
- tratamentul tuberculozei;
- abandonul tratamentului tuberculozei.
D. CRITERII DE CALITATE CENTRATE ASUPRA PACIENTULUI:
1. Numărul de reclamaţii ale pacienţilor.
2. Percepţia accesului.
3. Percepţia continuităţii.
4. Percepţia informării.
5. Percepţia confidenţialităţii şi respectului.
6. Percepţia curăţeniei.
7. Satisfacţia partenerilor.
Activitatea medicului de familie în circumscripţie nu poate fi concepută fără
o conlucrare armonioasă şi eficientă cu ajutorul său de bază - asistenta medicală.
Asistenta medicală a medicului de familie, prin specificul activităţii sale profesio
nale. este responsabilă de următoarele funcţii:
- participarea sistematică la diverse programe de educaţie sanitaro-igienică;
- asigurarea recensământului anual al populaţiei din sectorul deservit de că
tre medicul de familie;
- participarea la programarea şi realizarea măsurilor profilactice, diagnostice
şi curative, conform indicaţiilor medicului de familie, atât în cadrul locului de mun
că, cât şi la domiciliul bolnavului;
403

- colectarea şi analiza informaţiei necesare medicului de familie ce ţine de
starea sănătăţii publice din teritoriul deservit;
- pregătirea locului de muncă, utilajului, instrumentarului, fişelor medicale
ale pacienţilor, formularelor de reţetă ş.a. tipuri de documentaţie medicală;
- posedarea cunoştinţelor şi în caz de necesitate, acordarea primului ajutor
medical bolnavilor în diferite stări de urgenţă ce pun în pericol viaţa şi să participe
activ la procesul de spitalizare a lor;
- respectarea regimului sanitaro-igienic în cadrul cabinetelor de examinări
ale medicilor de familie, cabinetului de triaj; regulilor asepticii şi antisepticii, con
diţiilor de sterilizare a instrumentarului şi materialelor de lucru, respectarea măsu
rilor de prevenire a complicaţiilor postinjectabile, hepatitei virale, SIDA, în confor
mitate cu cerinţele în vigoare;
- respectarea eticii şi deontologiei medicale;
- supravegherea în dinamică a stării sănătăţii contingentului de populaţie de
servit în scopul depistării precoce şi prevenirii patologiei;
- patronajul activ al gravidelor şi copiilor în primul an de viaţă;
- realizarea măsurilor imunoprofilactice a maladiilor infecţioase la contin
gentul deservit;
- realizarea măsurilor antiepidemice în focarele înregistrate în teritoriul de
servit;
- propagarea şi formarea deprinderilor modului sănătos de viaţă la populaţia
deservită;
- acordarea asistenţei consultative familiilor privind problemele alimentaţiei
raţionale, culturii fizice, planificării familiei, educaţiei sexuale, organizării optima
le a regimului de lucru şi odihnă;
- participarea Ia instruirea părinţilor tineri şi a membrilor familiei referitor la
nursingul bolnavilor şi copilului sănătos.
Pentru deserv irea calitativă prioritară a copiilor de vârstă fragedă, medicii de
familie conlucrează cu medicul pediatru-consultant, în scopul soluţionării cazuri
lor complicate de îmbolnăvire sau de supraveghere a copiilor, mai ales a celor de
vârstă fragedă.
Obligaţiunile de funcţie ale medicului pediatru-consultant prevăd:
- examinarea de comun cu medicul de familie sau la trimiterea lui a copiilor
primului an de viaţă la vârsta de 1, 3, 6 şi 12 luni (cu atenţie prioritară asupra copi
ilor cu stări de fond);
- precizarea diagnosticului, grupului de sănătate, grupului de risc, dezvoltării
fizice şi neuropsihice, indicarea recomandărilor vizând regimul zilei, alimentaţiei,
imunoprofilaxiei etc.;
- acordarea ajutorului metodic şi practic medicului de familie în cazurile
aplicării tehnologiilor recomandate de OMS/UN1CEF privind conduita în infecţiile
respiratorii acute, bolile diareice acute, conduita integrată la copii, alimentaţia na
turală a sugarului şi depistarea maladiilor de fond;
- depistarea şi referirea, de comun cu medicul de familie, a copiilor care
necesită consultarea la Centrul Perinatologic;
- organizarea şi desfăşurarea seminarelor, discuţiilor la şedinţele de lucru
în secţie a cazurilor dificile de diagnostic şi tratament al copiilor de diverse vârste,
inclusiv în cazurile de deces.
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O altă particularitate a organizării asistenţei medicale primare în cadrul secţiei
Medicină Generală, aplicată deja în condiţii urbane şi posibilă de implementat în
CMF raionale, este necesitatea dirijării fluxului de pacienţi prin metoda preselecţiei, cu efectuarea unor examinări screening, cât şi a unor teste preliminare consulta
ţiei medicului de familie.
în aceste scopuri, în cadrul secţiei Medicină Generală, se recomandă organiza
rea cabinetului de triaj, în care activează după principiul rotaţiei asistentele medi
cale ale medicilor de familie. Astfel, cabinetul de triaj îndeplineşte unele funcţii ce
nu solicită implicarea directă a medicului de familie. Responsabilităţile de bază ale
asistentei medicale din cabinetul de triaj sunt:
- măsurarea temperaturii, tensiunii arteriale, tensiunii intraoculare;
- măsurarea frecvenţei contracţiilor cardiace, determinarea frecvenţei respi
raţiei;
- efectuarea antropometriei la adulţi şi copii;
- completarea iniţială a documentaţiei medicale primare, cu trecerea în fişa
de ambulatoriu a rezultatelor examinărilor preventive obţinute;
- trimiterea pacientului la examinările medicale profilactice;
- efectuarea indicaţiilor medicului de familie în cazul stărilor de urgenţă;
- glucometria (după necesitate).

Cabinetul
de examinare
a medicilor
de familie

< --------- >

Cabinetul
pediatrului-consultant

Postul
asistentei medicale
coordonatoare

Registratura
Intrare
Ieşire

Cabinetul de triaj

Figura 59. Dirijarea fluxului de pacienţi în cadrul C entrelor M edicilor de Fam ilie

în condiţiile sporirii accesibilităţii populaţiei la serviciile medicale primare,
acordate prin intermediul medicilor de familie, în cadrul Centrelor Medicilor de
Familie, apare necesitatea dirijării fluxului de pacienţi pe parcursul zilei de lucru.
Din aceste motive şi în scopul minimalizării timpului de aşteptare a pacienţilor
care necesită examinarea şi consultarea medicului de familie, se recomandă de a
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practica metoda dirijării fluxului de pacienţi prin instituirea unui post special al
asistentei medicale coordonatoare, care activează după acelaşi principiu de rotaţie
ce se practică şi în cabinetele de triaj {figura 59).
15.7. DIRIJAREA FLUXULUI DE PACIENŢI
ÎN SECŢIA MEDICINĂ GENERALĂ A CMF
La intrarea în secţie, pacientul, de regulă, se adresează la registratură, unde se
precizează prezenţa fişei de ambulatoriu, timpul ultimei adresări şi alte informaţii.
De la registratură pacientul se adresează la postul asistentei medicale coordo
natoare, care în funcţie de motivul adresării pacientului, lipsa sau prezenţa investi
gărilor screening, decide mişcarea ulterioară a lui. Astfel, pacientul poate fi trimis
la cabinetul de triaj sau direct în cabinetul de examinare a medicului de familie.
După necesitate, la trimiterea medicului de familie, tot prin intermediul asistentei
medicale coordonatoare, pacientul este îndreptat la cabinetul pediatrului-consultant
sau în alte subdiviziuni ale Centrului Medicilor de Familie pentru examinări speci
ale sau consultări ale medicilor de profil îngust.
Tehnologia propusă de dirijare a fluxului de pacienţi prin asistenta medica
lă coordonatoare permite evitarea mişcărilor haotice ale vizitatorilor prin secţie şi
coridoarele Centrului Medicilor de Familie, economisirea timpului pacienţilor şi
asigură o utilizare optimală a timpului de lucru al medicilor cu reducerea maximală
a activităţilor de rutină. Modelul dat nu necesită majorarea numărului unităţilor de
state, dar prevede extinderea obligaţiunilor funcţionale şi a responsabilităţilor atât
ale medicilor de familie, cât şi ale asistentelor medicale care activează în cadrul
CMF. Astfel, asistenta medicală a medicului de familie în calitate de persoană de
gardă la postul asistentei medicale coordonatoare asigură:
- optimizarea timpului pacientului cu scop de pregătire a vizitei la medicul de
familie prin precizarea şi informarea lui despre necesitatea efectuării unor
examinări preliminare în cabinetul de triaj, testări speciale, examinări profi
lactice etc.;
- întocmirea unor documente medicale necesare pentru trimiterea pacienţilor
la examinări sau consultări ale specialiştilor în alte subdiviziuni;
- prezentarea de informaţii suplimentare pacienţilor despre orarul de lucru al
medicilor de familie, specialiştilor de profil îngust şi serviciilor diagnostice
auxiliare;
- reglarea torentului de pacienţi spre cabinetele funcţionale din cadrul secţiei
Medicină Generală;
- îndeplinirea şi verificarea trimiterilor la diferite investigaţii de laborator,
examinări diagnostice la indicaţia medicului de familie, inclusiv a bonurilor
de plată pentru unele servicii ce nu sunt prevăzute în mod gratuit, după ne
cesitate;
- participarea la acordarea asistenţei medicale pacienţilor în stări de urgenţă;
- supravegherea respectării ordinii publice şi regulamentului de ordine interi
oară a secţiei Medicină Generală.
Activitatea eficientă a medicului de familie este dependentă de dotarea tehnică
şi asigurarea cu mobilier. în scopul asigurării consultaţiilor şi examinărilor pacien406

ţilor în funcţie de patologie, vârstă şi motivul adresării se recomandă a prevedea
următoarele poziţii de mobilier şi echipament medical:
1. Mese de birou - 1, 2
2. Noptieră
3. Scaune- 3 , 4
4. Banchetă (masa de examinare)
5. Masă pentru examinarea sugarilor
6. Cântar medical pentru sugari
7. Dispozitiv pentru determinarea lungimii sugarilor
8. Valiza medicului de familie, cu medicamentele pentru ajutor de urgenţă la
domiciliu şi unele accesorii medicale
9. Stetofonendoscop
10. Stigmomanometru
11. Otooftalmoscop
12. Termometru medical
13. Camerton
14. Panglică centimetrică
15. Măsuţă pentru instrumente medicale
16. Pelvimetru
17. Set pentru examinare neurologică
18. Accesorii medicale (spatule, tăviţe metalice, vase pentru termometre şi in
strumente utilizate)
în scopul asigurării examinărilor preventive ale pacienţilor care necesită con
sultarea medicului de familie, cabinetul de triaj urmează a fi dotat cu următoarele
poziţii:
1. Masă de scris
2. Măsuţă pentru instrumente medicale
3. Cuşetă
4. Cântar pentru maturi
5. Dispozitiv pentru determinarea înălţimii maturilor
6. Tabel .,vizus” pentru determinarea acuităţii văzului
7. Masă pentru examinarea sugarilor
8. Set de tonometrie oculară
9. Sfigmonanometru
10. Stetofonendoscop
11. Termometre medicale
12. Stativ pentru infuzii
13. Garou hemostatic
14. Set de medicamente în volum minim necesar pentru acordarea posibilă a
asistenţei medicale de urgenţă
15. Lampă bactericidă
16. Aparat pentru tonometrie oculară
17. Glucometru
18. Electrocardiograf
Un rol important în activitatea medicilor de familie ce ţine de instruirea şi
educarea populaţiei la capitolul respectării modului sănătos de viaţă îl are cabinetul
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informaţional. Acest cabinet concomitent are menirea de a servi drept sală de auto
instruire şi^perfecţionare a măiestriei profesionale pentru toţi colaboratorii medicali
ai secţiei. în aceste scopuri dotarea cabinetului informaţional prevede:
1. Mese de lucru - 5. 6
2. Scaune- 1 0 , 12
3. Echipament audio-vizual (computer, televizor, video, casete cu materiale
medicale informative)
4. Bibliotecă cu tematica medicală pentru personal
5. Materiale informative pentru pacienţi
Pentru crearea condiţiilor optime de lucru ale lucrătorilor medicali este nece
sar de a prevedea săli de lucru speciale pentru asistente medicale şi medici. Aceste
săli de lucru se recomandă a fi dotate cu mobilier de birou, frigider şi alte accesorii
necesare pentru lucru şi recrearea personalului medical.
15.8. DISPENSARIZAREA POPULAŢIEI
Dispensarizarea populaţiei este un compartiment important în activitatea me
dicilor de familie. Fiecare instituţie primară, în conformitate cu profilul său de ac
tivitate, efectuează dispensarizarea diferitor grupuri de populaţie şi a unor contin
gente de bolnavi.
Prin activitatea de profilaxie se subînţelege activitatea instituţiilor medicale
orientată spre realizarea scopurilor şi sarcinilor direcţiei profilactice a ocrotirii să
nătăţii, care constau în realizarea măsurilor sanitaro-igienice, depistarea precoce
a bolilor, înlăturarea factorilor de risc şi efectuarea măsurilor de întremare. Profi
laxia medicală include două direcţii principale - profilaxia bolilor contagioase şi
profilaxia bolilor cronice necontagioase. Comitetul de experţi al OMS a trasat trei
direcţii în acest domeniu: profilaxia primară, secundară şi cea terţiară, care au fost
caracterizate anterior.
Dispensarizarea constituie metoda activă de observare a oamenilor sănătoşi,
a persoanelor care sunt supuse acţiunii factorilor de risc, precum şi a bolnavilor.
Scopul dispensarizării constă în ocrotirea şi ameliorarea sănătăţii publice, mărirea
longevităţii oamenilor şi sporirea productivităţii muncii lor, studierea şi amelio
rarea condiţiilor de lucru şi de trai, efectuarea în masă a unui complex de măsuri
social-economice, sanitaro-igienice şi curativo-profilactice speciale.
Sarcinile fundamentale ale dispensarizării populaţiei sunt:
- determinarea stării de sănătate a fiecărui cetăţean în cadrul examenului me
dical anual;
- aprecierea sănătăţii prin prisma particularităţilor de vârstă, sex şi profesie;
- observarea activă în dinamică a stării sănătăţii persoanelor bolnave şi care
sunt supuse acţiunii factorilor de risc;
- depistarea şi înlăturarea cauzelor care au favorizat apariţia bolii;
- efectuarea la timp a măsurilor curativo-profilactice.
Experienţa dezvoltării ocrotirii sănătăţii ne demonstrează că nu este posibil de
a lua în evidenţă prin dispensarizare întreaga populaţie. Ca urmare, se efectuează
dispensarizarea grupurilor de risc (copiii, adolescenţii, gravidele, lucrătorii şi func
ţionarii care lucrează în condiţii nocive etc.) Măsurile organizatorice de dispensari
zare se efectuează în două etape - de pregătire şi de lucru.
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Etapa de pregătire prevede: organizarea brigăzilor pentru efectuarea exami
nării, elaborarea sistemului de înştiinţare a populaţiei, pregătirea încăperilor, sta
bilirea contingentului de populaţie ce va fi examinat, efectuarea seminarelor pentru
medici etc.
Etapa de lucru începe cu organizarea unui sistem stabil de efectuare a exami
nării medicale anuale.
Realizarea în practică a dispensarizării de către instituţiile sanitare prezintă în
sine un proces alcătuit din trei faze:
Faza / - evidenţa şi examinarea populaţiei în scopul depistării bolilor în stadi
ile precoce şi a factorilor de risc.
Faza //- e fe c tu a r e a măsurilor profilactice, curative şi de asanare.
Faza I I I -supravegherea în dinamică a stării sănătăţii fiecărui individ şi apre
cierea eficacităţii măsurilor întreprinse.
La efectuarea dispensarizării anuale trebuie să participe toate instituţiile me
dicale primare şi sanitaro-igienice cu antrenarea celor superioare de învăţământ
medical, de cercetări ştiinţifice de profil, organizaţiilor obşteşti. Este obligatorie
succesiunea şi interconexiunea dintre toate instituţiile la care se poate adresa bolna
vul pentru a fi examinat şi pentru a i se acorda asistenţă curativo-profilactică.
Planificarea măsurilor privind organizarea dispensarizării se efectuează de că
tre medici, dar responsabilitatea pentru acest lucru o poartă conducătorii organelor
şi instituţiilor sanitare. Conducerea metodică este realizată de către cabinetele organizator-metodice. Un rol important în efectuarea dispensarizării populaţiei revi
ne medicului de familie, care:
> organizează evidenţa locuitorilor după principiul teritorial;
> planifică continuitatea şi participă la efectuarea examenelor medicale profi
lactice, iar în caz de necesitate consultă medicii altor specialităţi;
r alcătuieşte planuri individuale de măsuri curative şi de asanare, pe care
ulterior le efectuează;
> supraveghează în dinamică bolnavii care se află la evidenţă de dispensar.
Medicii consultanţi supraveghează în dinamică persoanele cu patologie depis
tată (după specialitate), efectuează măsuri curative şi de asanare pentru bolnavi şi
persoanele cu factori de risc.
Medicii serviciului sanitaro-epidemiologic, anual, în lunile octombrie-noiembrie, alcătuiesc lista persoanelor de diverse profesii care urmează a fi supuse exame
nului medical-profilactic sau vaccinării. Ulterior, acest plan este aprobat de admi
nistraţia întreprinderii şi centrul teritorial de igienă şi epidemiologie (C1E). După
expirarea termenului efectuării examenelor medico-profilactice medicii primesc
listele nominale în care se notează datele examinării şi ale vaccinărilor profilactice,
efectuează controlul realizării măsurilor curativo-profilactice, vizând persoanele cu
patologii profesionale şi participă la elaborarea planului de măsuri privind pro
filaxia tuberculozei printre persoanele incluse în grupa de risc şi cele cu maladii
profesionale.
în condiţiile dispensarizării populaţiei examenul medical anual poate fi efectu
at după principiul screeningului primar, care dă posibilitatea de a repartiza exami
naţii pe grupuri. Esenţa screeningului constă în completarea şi analiza ulterioară a
chestionarelor referitoare la anumite maladii. Această metodă este ieftină şi eficace
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în evidenţierea persoanelor potenţial bolnave, dar are un nivel subiectiv, din care
considerente necesită a fi completată cu examene aprofundate ce permit stabilirea
diagnosticului (screeningul secundar).
Folosirea anchetelor speciale şi generale, efectuarea probelor funcţionale şi a
altor cercetări diagnostice constituie nivelul 1 de examinare; nivelul //prevede exa
minarea obligatorie a pacienţilor de către medicul de familie sau specialişti după
indicaţii; nivelul ///in clu d e participarea serviciului specializat.
Examinările descrise permit clasificarea populaţiei după grupele de sănătate.
Grupa I reprezintă persoanele sănătoase, la care toţi parametrii fiziologici se
află în limitele normei. Pentru grupa dată controlul se planifică o dată în an, supra
vegherea individuală constă în testare, efectuarea probelor funcţionale şi a mini
mului de cercetări diagnostice, examinări finale şi convorbiri cu medicul.
Grupa II o constituie persoanele practic sănătoase, la care toţi parametrii fizi
ologici se află la limita de jos a normei, dar periodic pot apărea abateri de la nor
mă. Manifestările clinice ale bolii lipsesc, funcţiile organelor şi sistemelor nu sunt
dereglate. Controlul se efectuează minimum de 2 ori pe an cu scopul diagnosticării
precoce a eventualelor maladii.
Măsurile profilactice în această grupă sunt orientate spre prevenirea dezvoltării
patologiei: măsurile antitabagism, antialcoolism, antiobezitate etc. Sunt efective
măsurile de antrenare fizică, ocupaţiile în grupele de sănătate, corecţia condiţiilor
de muncă, de trai, farmacosanaţia, inclusiv vitaminizarea şi folosirea substanţelor
farmaceutice naturale.
Grupa III include bolnavii în stadiu de compensare totală a procesului, indicii
fiziologici fiind aproape în limitele normei; boala se află în faza iniţială, semnele
obiective ale ei fiind manifeste, complicaţiile, recidivele şi acutizările lipsesc în
decursul anului, e posibilă, însă, evoluţia inversă a procesului sau a remisiunii in
stalate în 3-5 ani.
In grupa dată se efectuează supravegherea individuală de la 2 până la 4 ori pe
an, măsurile curativo-profilactice fiind orientate spre sporirea rezervelor funcţio
nale şi profilaxia secundară pentru prevenirea agravării bolii, complicaţiilor, recidi
velor.
Grupa 111 include două subgrupe: persoanele în stadiu de subcompensare şi
persoanele în stadiu de decompensare a procesului, la care lipsesc rezervele func
ţionale, apare incapacitatea de muncă \emporară sau permanentă. Supravegherea
persoanelor din aceste subgrupe se efectuează după un plan special, individual.
Efectuarea cu succes a lucrului de dispensarizare în mare măsură depinde de
perfectarea corectă a documentaţiei la toate etapele. La prima etapă de dispen
sarizare în fiecare instituţie primară. în scopul înregistrării populaţiei, evidenţei
şi analizei examenelor medicale efectuate anual, pentru fiecare persoană care s-a
adresat la policlinică pentru prima dată se completează „Fişa de evidenţă a dispen
sarizării” (fjrm ular nr. 131/u). Toate fişele se află într-o cartotecă centralizată. Nu
mărul „Fişei de evidenţă a dispensarizării” trebuie să corespundă numărului „Fişei
medicale a bolnavului de ambulatoriu” (formular nr. 025/e) pe care se înscrie litera
„D". în fişa medicală a bolnavului de ambulatoriu se introduc datele examenului
medical primar şi ale examinărilor ulterioare, schimbările apărute în starea sănă
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tăţii, condiţiile de muncă, de trai etc. Epicrizele pentru toţi cei aflaţi la evidenţă de
dispensar se alcătuiesc anual şi în ele trebuie să se indice volumul şi evidenţa la
timp a dispensarizării anuale, grupa supravegherii de dispensar, prezenţa factorilor
de risc, planul individual al măsurilor curativo-profilactice, regimul etc., precum
şi termenul examenului următor în decursul anului. In cazul bolnavilor aflaţi în
supraveghere de dispensar se completează „Fişa de dispensarizare” (formular nr.
030/u), care este un document operativ cu ajutorul căruia se controlează îndeplini
rea indicaţiilor medicului.
Numărul fişei date trebuie să corespundă numărului formularelor 025/e şi 131/
u; marcarea fişelor indicate trebuie să fie identică. Formularul nr. 030/u va fi păs
trat împreună cu formularul nr. 13 l/u în cartoteca centralizată în celule repartizate
după sectoare, iar în fiecare celulă vor fi aşezate în ordine alfabetică. De asemenea,
în funcţie de maladia depistată, se completează următoarele formulare: „Fişa de
dispensarizare a bolnavului psihic"’ (formular nr. 030-l/n); „Fişa de dispensarizare
a bolnavului narcologic” (formular nr. 030-1 /u); „Tichet statistic pentru bolnavul
scos din evidenţa instituţiilor antituberculoză" (formular nr. 030-2/u); „Fişa de dis
pensarizare a contingentului instituţiilor antituberculoză” (formular nr. 030-4/u);
„Fişa de dispensarizare (ONCO)” (formular nr. 030-6/u).
Indicatorii de evaluare a activităţii de dispensarizare:
1. Plenitudinea evidentei de dispensar.
Р Ы п +В п -Е Р , ш

N

, unde

PI - plenitudinea evidenţei de dispensar;
n - numărul de bolnavi cu maladia dată aflaţi în evidenţa de dispensar Ia început de an;
En - numărul de bolnavi luaţi primar la evidenţă în decursul anului;
Ep - numărul pacienţilor care nu s-au prezentat nici o dată în an.

Acest indice poate fi calculat atât cu referire la întreg contigentul de bolnavi
dispensarizaţi, cât şi pe forme nosologice aparte.
2. Luarea la timp a bolnavilor în evidenţă de dispensar.
Np
Lt= — xlOO, unde

/

Lt - luarea Ia timp a bolnavilor în evidenţa de dispensar;
Np - numărul de bolnavi luaţi în evidenţă din numărul persoanelor cu diagno
ză stabilită pentru prima dată;
1- numărul de bolnavi cu diagnostic stabilit pentru prima dată în anul curent.
Plenitudinea evidenţei de dispensar şi luarea precoce în evidenţă a persoanelor
care necesită supraveghere medicală sunt factorii ce caracterizează mai întâi de
toate nivelul organizării dispensarizării totale. Aceşti indicatori prezintă importanţă
şi la aprecierea eficacităţii dispensarizării. Criteriile de bază ale eficacităţii dis
pensarizării sunt: schimbările în starea de sănătate a bolnavilor aflaţi la evidenţa
de dispensar (convalescenţă, ameliorare, agravare, fară schimbare), prezenţa sau
lipsa acutizărilor, indicii de pierdere a capacităţii de muncă, scăderea morbidităţii
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şi letalităţii în grupa dată, invaliditatea primară şi rezultatele reexaminării invali
zilor aflaţi în evidenţă de dispensar. Eficacitatea dispensarizării trebuie evaluată în
dinamică.
3. Eficacitatea evidenţei de dispensar.
Ns
E f = — xlOO. unde
Nt
E f - eficacitatea evidenţei de dispensar;
Ns —numărul de bolnavi scoşi de la evidenţă în legătură cu convalescenţa;
Nt - numărul total de bolnavi cu boala dată, aflaţi în evidenţa de dispensar.

Similar se calculează şi alţi indici legaţi de determinarea eficacităţii evidenţei
de dispensar. în ceea ce-i priveşte pe bolnavii cronici eficacitatea dispensarizării lor
se apreciază după următorii indici de bază:
> reducerea cazurilor de acutizare;
> scăderea numărului de zile cu incapacitate de muncă;
> micşorarea complicaţiilor grave care se soldează cu invaliditatea bolnavului.
15.9.
ASPECTE ETICE
IN ACTIVITATEA MEDICULUI DE FAMILIE
Aspectele etice ale relaţiilor pacient - medic de familie sunt importante pentru
Sănătatea Publică. De la un medic de familie se aşteaptă o asistenţă diligentă, cu
noştinţe, deprinderi şi precauţii în conformitate cu standardele practice acceptate de
opinia medicală, precum şi respectarea imperativului medical de bază de a nu dă
una pacientului. Pacientul are dreptul la informaţie referitor la starea sa, metodele
alternative de tratament şi riscurile posibile. El are, de asemenea, dreptul de a căuta
opinii medicale alternative, totodată acest drept este limitat de către CNAM, care
nu asigură plata pentru consultaţia suplimentară, efectuată fară acordul furnizorului
de asistenţă primară.
Actualmente modelul tradiţional al relaţiei medic - pacient este modificat. Me
dicii de familie sunt obligaţi acum să ţină cont şi de constrângerile de ordin econo
mic în aproape orice decizie pe care o iau. lată de ce este necesar să ne asigurăm că
ceea ce un medic hotărăşte nu este dictat exclusiv de raţiuni de ordin economic, mai
ales în cazul unor resurse limitate. Pe de altă parte, este important să se cunoască
implicaţiile produse de utilizarea unor metode diagnostice sau terapeutice foarte
costisitoare, care consumă multe resurse şi pot limita astfel accesul altor pacienţi la
serviciile de care au nevoie.
Vorbind despre etică, trebuie să amintim şi câteva abordări de ordin filozofic.
„Etica” provine din limba greacă, de la „ethos”, şi are semnificaţia de „obicei”,
„caracter”, „deprindere”. Se poate înţelege un mod de comportare, exprimat prin
aprobare sau dezaprobare pentru o anumită acţiune, prin cuvinte ca: bun, corect,
drept, valoros sau dimpotrivă, rău, incorect, nedrept, fară valoare.
Din alt punct de vedere, etica poale fi definită ca ramură a ştiinţelor sociale
care stabileşte normele şi standardele de comportament care se aplică în judecarea
actelor umane.
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Teoriile etice sunt alcătuite din principii şi reguli: teorii consecvenţialiste - mă
soară valoarea unei acţiuni prin finalitatea ei; teorii deontologice - datoria şi obli
gaţia trebuie să stea la baza oricărui act, nu consecinţele; teorii bazate pe virtuţi.
Baza regulilor etice, care orientează luarea deciziilor, este reprezentată de prin
cipiile etice.
- Principiul dreptăţii şi corectitudinii. Acest principiu devine esenţial mai
ales în situaţia unor resurse limitate, când trebuie să asiguri tuturor accesul
la serviciile medicale de care au nevoie.
- Principiul beneficienţei (să fa c i bine). Principiul dat se regăseşte şi în jură
mântul lui Hipocrate, unde se spune: ,,în primul rând să nu faci rău'’ („primum non nocere”).
- Principiul non-maleficienţei (al evitării suferinţelor). Este principalul mo
tiv care poate permite unui profesionist să nu ţină cont de voinţa cuiva. în
circumstanţe care ar produce rău altei persoane.
- Respectarea autonomiei individului. Pacientul este cel care are puterea de
decizie. Cu excepţia situaţiei în care se poate produce rău altora, orice per
soană, care are discernământ, are dreptul să decidă ce va face în ceea ce
priveşte sănătatea sa.
- Principiul utilitarismului. Trebuie ales ceea ce oferă cât mai mult bine unui
număr cât mai mare de oameni. în anumite împrejurări acest principiu poa
te fi în contradicţie cu cel al autonomiei.
Regulile etice stabilesc dacă anumite acţiuni trebuie sau nu făcute, pentru că
sunt sau nu „bune‘\ Concluziile specifice, verdictele, sunt de fapt judecăţi etice.
Codurile deontologice sunt rezultatul unui consens al majorităţii membrilor
unui grup profesional. Ele asigură un standard de calitate al profesiei respective.
în ceea ce priveşte profesiunile din sănătate, încercările de a avea reguli etice
comune nu au avut succes. Fiecare grup profesional - medici, asistenţi medicali,
manageri - au propriile valori, care sunt diferite de multe ori, la fel ca şi priorităţile
identificate de fiecare. Cu toate acestea, au putut fi identificate câteva principii co
mune, cum sunt concluziile „grupului de la Tavistosck” :
1. Sănătatea este unul dintre drepturile omului.
2. Grija pentru pacient trebuie să ghideze furnizarea serviciilor medicale, dar
trebuie privită şi aplicată în funcţie de contextul general şi de obligaţia de a asigura
maximumul posibil pentru un număr cât mai mare de oameni.
3. Responsabilităţile oricărui sistem de sănătate includ şi prevenirea îmbolnă
virilor, şi evitarea apariţiei infirmităţilor şi handicapurilor.
4. Obligativitatea cooperării dintre specialiştii din domeniu, precum şi dintre
aceştia şi pacienţi.
5. Toţi profesioniştii din sistem au obligaţia de a asigura o îmbunătăţire con
tinuă a calităţii serviciilor furnizate.
Evaluarea unui caz clinic, din punctul de vedere al eticii medicale, se consideră
a fi analiză etică. Orice analiză etică a unui caz clinic trebuie să ţină cont de ur
mătoarele patru elemente: indicaţiile medicale; dorinţa pacientului; calitatea vieţii
pacientului; contextul apariţiei şi dezvoltării maladiei.
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Veridicitatea informaţiei statistice întocmite.
Prezentarea informaţiei solicitate de către şeful Substaţiei conform cerinţelor
şi termenelor de prezentare stabilite.
Analiza trimestrială, semestrială, anuală a activităţii PAMU cu identificarea
rezervelor şi aprecierea măsurilor de redresare a situaţiei.
Examinarea obiectivă în termenele stabilite de legislaţia în vigoare a petiţiilor,
solicitărilor parvenite de la populaţia din aria de deservire privind acordarea asis
tenţei medicale urgente.
VI. Dispoziţii finale.
PAMU nu eliberează certificate medicale, nu este în drept să primească decizii
vizând incapacitatea temporară de muncă, nu efectuează expertiza stării de ebrieta
te sau a toxicomaniei, nu efectuează expertiza medico-legală şi nu eliberează nici
un fel de certificat în scris, nu efectuează consultaţii şi tratament programat, nu
asigură transportarea cadavrelor medico-legale.
Nivelul acordării asistenţei medicale urgente de către PAMU se apreciază în
baza standardelor medico-economice aprobate în modul stabilit.
Controlul asupra activităţii PAMU se efectuează în modul stabilit de către MS,
IMSP CNŞPMU, medicul-şef (director), medicii-şefi (directori) adjuncţi ai Servi
ciului AMU (Staţiei), şeful Substaţiei, felcerul principal al Staţiei.
16.12.
CONLUCRAREA SERVICIULUI
ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ CU SERVICIUL
ASISTENŢEI MEDICALE PRIMARE ŞI SERVICIUL SPITALICESC
în scopul realizării cerinţelor actelor de directivă şi normative în vigoare la
capitolul acordării asistenţei medicale urgente, colaborării intersectoriale eficicnte,
asigurării unui management integrat al serviciilor medicale de urgenţă acordate
populaţiei la toate etapele şi influenţarea pozitivă asupra indicatorilor de bază a
sănătăţii publice;
1.
Serviciul AMU în conlucrarea sa cu Serviciul Asistenţă Medicală Primară
(în continuare Serviciul AMP) asigură;
Evidenţa solicitărilor transmise Serviciului AMP în baza Registrului şi fişelor
de solicitare AMU.
Transmiterea zilnică (în ore stabilite) de către dispeceratul Serviciului AMU
persoanei responsabile din cadrul Centrului Medicilor de Familie a solicitărilor
deservite de Serviciul AMU, pentru deservirea lor obligatorie în aceeaşi zi de către
medicul de familie în cazul următoarelor solicitări:
a) bolnavi cu indicaţii pentru tratament în condiţii spitaliceşti, dar care au
refuzat spitalizarea;
b) bolnavi cu maladii infecţioase nespitalizaţi;
c) copii până la 5 ani;
d) bolnavi cu hipertensiune arterială, cardiopatie ischemică, disritmii cardia
ce, accidente vasculare cerebrale;
e) femei gravide;
f) copii maltrataţi;
g) bolnavi peste 60 de ani, bolnavi solitari fară posibilităţi de autoîngrijire.
4 45

Transmiterea zilnică (în ore stabilite), de către dispeceratul Serviciului AMU,
persoanei responsabile din cadrul Centrului Medicilor de Familie a solicitărilor de
servite de către Serviciul AMU, pentru informarea medicului de familie privind:
a) bolnavii spitalizaţi prin intermediul Serviciului AMU, inclusiv cei cu ma
ladii infecţioase;
b) femeile gravide spitalizate;
c) cazurile de deces în prezenţa sau până la sosirea echipei de AMU;
d) focarele de intoxicaţii în masă (în şcoli, grădiniţe, alte instituţii), acciden
tele în masă de muncă, circulaţie etc.
Notă: Solicitările cetăţenilor străini, solicitările psihiatrice, solicitările neîn
temeiate, precum şi cele care sunt incluse în punctele nr. 2 şi nr. 3 nu se transmit
Serviciului AMP.
Examinarea programată în cadrul Consiliilor Medicale, şedinţelor de lucru de
comun cu persoanele responsabile din cadrul Serviciului AMP a problemelor ce ţin
de colaborarea Serviciului AMU cu Serviciul AMP la diverse capitole, inclusiv:
- Nivelul acordării asistenţei medicale de urgenţă populaţiei (adulţi şi copii
0-18 ani) din teritoriul de deservire (trimestrial).
- Analiza letalităţii în prezenţa şi până Ia sosirea echipei AMU (lunar).
- Analiza spitalizării bolnavilor cu urgenţe medico-chirurgicale (lunar).
- Analiza adresărilor tardive după asistenţă medicală urgentă (lunar).
- Analiza solicitărilor neîntemeiate ale Serviciului AMU (lunar).
- Analiza cazurilor de erori de diagnostic şi tratament comise în urgenţele
medico-chirurgicale (lunar).
Examinarea lunară a incidenţei solicitărilor pe motiv de:
❖ infarct miocardic acut;
❖ accidente vasculare cerebrale;
❖ pneumonii;
❖ afecţiuni chirurgicale acute ale organelor abdominale.
- Analiza cazurilor de erori de tactică medicală admise de către serviciul
AMP în cazul bolnavilor cu urgenţe medico-chirurgicale (lunar);
- Evaluarea nivelului conlucrării Serviciului AMU cu Serviciul AMP (se
mestrial).
Accesul la informaţia oficială solicitată de către conducerea CMF, privind di
verse aspecte ale asistenţei medicale urgente acordate populaţiei din teritoriul de
deservire pentru utilizarea acesteia în interes de serviciu.
II.
Serviciul Asistenţă Medicală Primară (Centrul Medicilor de Familie, C
trele de Sănătate, Oficiile medicilor de familie) asigură:
Recepţionarea solicitărilor transmise de către dispeceratul Serviciului AMU
pentru deservire cu înregistrarea lor în Registrul de evidenţă a solicitărilor trans
mise Serviciului AMP şi în mod obligatoriu deservirea solicitărilor transmise în
aceeaşi zi, fiind documentate respectiv de către medicul de familie în fişa medicală
de ambulatoriu a bolnavului (formularul 025/e).
Recepţionarea solicitărilor transmise de către dispeceratul Serviciului AMU
pentru informarea medicilor de familie, cu înregistrarea lor în Registrul de eviden
ţă a solicitărilor transmise Serviciului AMP.
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Completarea extrasului-trimitere în modul stabilit de către medicul de familie,
pentru efectuarea transportărilor asistate ale pacienţilor nedeplasabili în unitatea
spitalicească pentru tratament, fiind preventiv coordonată spitalizarea cu IMSP,
care va asigura internarea bolnavului.
Examinarea în cadrul Consiliului Medical, şedinţelor de lucru a CMF cu parti
ciparea persoanelor responsabile din cadrul Serviciului AMU a problemelor ce ţin
de colaborarea Serviciului AMP cu Serviciul AMU la diverse capitole inclusiv:
- Nivelul deservirii solicitărilor transmise de dispeceratul Serviciului AMU
de către medicii de familie (trimestrial);
- Analiza mortalităţii generale şi în vârstă aptă de muncă (trimestrial);
- Analiza mortalităţii copiilor primului an de viaţă (lunar);
- Analiza mortalităţii materne (în cazul înregistrării);
- Examinarea lunară a mortalităţii cauzate de:
❖ infarct miocardic acut;
❖ accidente vasculare cerebrale;
❖ pneumonii;
❖ afecţiuni chirurgicale acute ale organelor abdominale;
- Analiza cazurilor de erori de tactică medicală admise de către serviciul
AMU în cazul bolnavilor cu urgenţe medico-chirurgicale (lunar);
- Evaluarea nivelului conlucrării serviciului AMP cu Serviciul AMU (se
mestrial).
Furnizarea la solicitarea oficială a conducerii subdiviziunilor Serviciului AMU
amplasate în teritoriul de deservire a informaţiei ce necesită a fi utilizată întru per
fectarea organizării asistenţei medicale de urgenţă în teritoriul de deservire.
Notă: Medicul de familie are dreptul să solicite asistenţa medicală de urgenţă
(asigurând supravegherea obligatorie a bolnavului până la sosirea echipei) şi să
consulte medicul echipei AMU.
IV. Serviciul de AMU în conlucrarea sa cu Serviciul spitalicesc asigură:
Spitalizarea pacienţilor cu urgenţe medico-chirurgicale în conformitate cu ce
rinţele ordinului în cauză.
Transportarea medicală asistată a categoriilor specificate în prezentul ordin.
Respectarea timpului de la oprirea autosanitarei până la primul contact cu me
dicul de gardă din Departamentul Medicină Urgentă (secţia internare) sub 90 se
cunde şi sub 5 minute transmiterea bolnavului unităţii spitaliceşti.
Analiza obligatorie de comun cu conducătorii serviciului spitalicesc a urmă
toarelor compartimente :
- Evaluarea nivelului şi calităţii reîntoarcerii cotoarelor Foilor de însoţire la
fişa de solicitare a asistenţei medicale de urgenţă (lunar).
- Nivelul spitalizării bolnavilor cu urgenţe medico-chirurgicale (lunar).
- Succesiunea în activitatea echipelor AMU cu Departamentele de urgenţă
(secţiile internare) (lunar).
- Participarea reprezentanţilor Serviciului AMU la conferinţele clinico-morfopatologice desfăşurate în cadrul unităţilor spitaliceşti.
- Accesul la informaţia oficial solicitată de către conducerea Spitalelor (re
publicane, municipale, raionale) privind diverse aspecte ale asistenţei medicale
urgente acordate populaţiei din teritoriul de deservire pentru utilizarea acesteia în
interes de serviciu.
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V. Serviciul Spitalicesc în conlucrare cu Serviciul AMU asigură:
Recepţionarea necondiţionată a bolnavilor cu urgenţe medico-chirurgicale
transportaţi de către Serviciul AMU.
Excluderea reţinerii echipei AMU peste limitele de timp reglementate de pre
zentul ordin.
Reîntoarcerea lunară a cotoarelor Foilor de însoţire la fişa de solicitare a AMU,
completate calitativ în modul stabilit, subdiviziunilor Serviciului AMU.
Furnizarea informaţiei solicitate în mod oficial de către conducerea subdivizi
unilor Serviciului AMU, amplasate în teritoriul de deservire.
Solicitarea participării reprezentanţilor Serviciului AMU la conferinţele clinico-morfopatologice desfăşurate în cadrul unităţilor spitaliceşti.
Examinarea în cadrul Consiliilor Medicale şi a şedinţelor de lucru cu partici
parea persoanelor responsabile din cadrul Serviciului AMU a problemelor ce ţin de
colaborarea Serviciului spitalicesc cu Serviciul AMU la diverse capitole, inclusiv:
- Nivelul spitalizării urgenţelor medico-chirurgicale (profil terapeutic, chi
rurgical, pediatric, infecţios, obstetrical-ginecologic, traumatologice etc.), inclusiv
prin intermediul Serviciului AMU (trimestrial)
- Letalitatea în primele 24 de ore a bolnavilor spitalizaţi prin intermediul
Serviciul AMU (lunar).
- Erorile de diagnostic şi tratament admise în cazul bolnavilor cu urgenţe
medico-chirurgicale deservite de către Serviciul AMU (lunar)
- Divergenţele dintre diagnosticul Serviciului AMU şi Departamentul Medi
cină Urgentă (secţia internare) (lunar)
- Analiza cazurilor de spitalizare neîntemeiată şi tardivă a bolnavilor şi acci
dentaţilor
- Oportunitatea şi calitatea reîntoarcerii cotoarelor Foilor de însoţire la fişa
de solicitare a asistenţei medicale de urgenţă subdiviziunilor AMU (lunar)
- Nivelul conlucrării serviciului spitalicesc cu Serviciul AMU (semestrial)
Notă: Echipa de AMU nu poate fi solicitată în cazul bolnavilor aflaţi la trata
ment în condiţii spitaliceşti.
16.13.
REGULAMENTUL
DE ACTIVITATE AL MEDICULUI DE URGENŢĂ
I. Dispoziţii generale.
Medicul de urgenţă este un specialist cu rezidenţiat în domeniul medicinei
urgente, instruire postuniversitară conform profesiogramei medicului de urgentă,
specializare în domeniul medicinei de urgenţă, terapiei intensive, perfecţionare în
domeniu.
Medicul de urgentă îşi exercită funcţiile în echipa de AMU (care include: fel
cer, infirmier, şofer) sau în Departamentul Medicină Urgentă (secţia internare).
Medicul de urgenţă este conducătorul echipei de AMU, coordonează activi
tatea membrilor acesteia şi respectiv medicului de urgenţă îi sunt subordonaţi toţi
membrii echipei de AMU.
Medicul de urgenţă din cadrul Departamentului Medicină Urgentă (secţia in
ternare) activează în echipă cu medicii specialişti respectivi pentru definitivarea
diagnosticului de urgenţă medico-chirurgicală şi aplicarea tratamentului adecvat.
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Medicul de urgenţă îşi desfaşoară activitatea în conformitate cu prevederile
actelor legislative şi normative în vigoare la compartimentul sănătăţii publice şi
asistenţei medicale urgente, directivele MS, prevederile Programului unic al asigu
rărilor obligatorii de asistenţă medicală, ordinele, dispoziţiile, indicaţiile medicu
lui-şef (director) al Serviciului AMU (Staţiei).
Medicul de urgenţă din cadrul echipei AMU este subordonat în activitatea sa
medicului-şef (director), medicilor-şefi (directori) adjuncţi ai Serviciului AMU
(Staţiei), şefului Substaţiei, medicului coordonator de gardă al serviciului operativ
„903” şi felcerului-dispecer (în lucrul operativ).
Medicul de urgenţă din cadrul Departamentului Medicină Urgentă (secţiei in
ternare) este subordonat conducerii unităţii spitaliceşti a instituţiei medico-sanitare
publice, şefului Departamentului Medicină Urgentă (secţiei internare).
întru exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor sale, medicul de urgenţă din
cadrul echipei AMU colaborează cu membrii echipei AMU, echipele AMU speci
alizate, medicul coordonator de gardă, felcerul (a/ni)-dispecer al secţiei operative,
şeful secţiei operative, şeful Substaţiei, subdiviziunile medicină preventivă, poliţie,
pompieri.
Numirea şi eliberarea din funcţie a medicului de urgenţă se efectuează în con
formitate cu legislaţia în vigoare de către medicul-şef (director) al Serviciului
AMU (Staţiei) în baza acceptului MS.
II. A tribuţii.
Medicul de urgenţă asigură:
Competenţă şi cunoaşterea cerinţelor actelor legislative, normative şi de direc
tivă, vizând acordarea serviciilor de asistenţă medicală urgentă populaţiei.
Acordarea asistenţei medicale urgente bolnavilor şi accidentaţilor, gravide
lor la locul solicitării, în timpul transportării în Departamentul Medicină Urgentă
(secţia internare) sau în caz de adresare de sine stătător în cadrul subdiviziunilor
Serviciului AMU.
Operativitatea intervenţiilor prin asigurarea timpului de alarmare sub 90 se
cunde (de la preluarea solicitării), timpul de ajungere la caz (de la preluarea soli
citării la sosire la caz) sub 10 minute în centre municipale, oraşe şi sub 15 minute
în restul solicitărilor din teritoriu. Timpul de la oprirea autosanitarei până la primul
contact cu medicul de gardă din Departamentul Medicină Urgentă (secţia internare)
sub 90 de secunde şi sub 5 minute transmiterea bolnavului serviciului spitalicesc.
Competenţă în exploatarea şi utilizarea aparatajului medical din dotare (elec
trocardiograf, monitor-defibrilator, ventilator, micropicurător, infuzomat, nebulizator, sterilizator, glucometru. dispozitive de intubare şi cele necesare pentru efectu
area manoperelor invazive, terapiei intensive de scurtă durată etc.) şi cunoaşterea
gradului de risc posibil la exploatarea acestuia.
Competenţă în utilizarea medicamentelor, consumabililor medicale generale şi
specifice utilizate în acordarea asistenţei medicale de urgenţă (medicamente aneste
zice, relaxante, analgezice majore, cardiovasculare etc., dispozitive pentru intubaţie, pentru efectuarea manoperelor invazive. terapiei intensive de scurtă durată etc.).
Asistenţă medicală de urgenţă concomitent la mai mulţi pacienţi, la necesitate.
Interventii la etapa de prespital în mediu ostil, în accidente cu una sau mai
multe victime, în cazul calamităţilor.
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Respectarea planului operativ de măsuri în caz de depistare a bolnavului sus
pect de îmbolnăvire prin boli infecţioase, inclusiv infecţii deosebit de periculoase,
boli diareice acute şi toxiinfecţii alimentare.
Intervenţii de calitate, utilizând prompt în acest scop toate mijloacele disponibile.
Controlul asupra utilizării corecte a mijloacelor sonore şi vizuale ale unităţii de
transport sanitar în deservirea urgenţelor medico-chirurgicale, conform cerinţelor
prezentului ordin.
Efortul intelectual şi fizic necesar pentru acordarea asistenţei medicale urgente
de calitate.
Competenţă în utilizarea materialelor didactice (manechine, informaţie video,
CDROM, diaproiector, videoproiector, simulator cardiac etc.).
Aplicarea metodelor standardizate de acordare a asistenţei medicale urgente
aprobate.
Utilizarea în practică a metodelor contemporane de profilaxie, diagnostic şi
tratament ale urgenţelor medico-chirurgicale, conform standardelor de acordare a
asistenţei medicale de urgenţă.
Controlul asupra activităţii personalului echipei AMU subordonate (mediu, in
ferior şi a şoferului) ce ţin de executarea atribuţiilor şi responsabilităţilor acestora.
Corectitudinea şi calitatea întocmirii documentaţiei de statistică medicală în
cadrul Serviciului AMU.
Respectarea regimului sanitar-antiepidemic în conformitate cu cerinţele în vi
goare.
Participarea la şedinţele generale din cadrul Serviciului AMU (Staţiei), Sub
staţiei, Societăţii medicilor de urgenţă din cadrul IMSP CNŞPMU.
Perfecţionarea nivelului său de cunoştinţe în domeniul medicinei de urgenţă
de cel puţin o dată la 3-5 ani în cadrul cursurilor de instruire profesională, USMF
„N. Testemiţanu”, altor instituţii de profil şi celor anuale în cadrul Centrelor de
instruire în domeniul medicinei de urgenţă.
Participarea la întruniri ştiinţifico-practice (conferinţe, simpozioane, congrese,
consfătuiri) în domeniul medicinei de urgenţă.
III. Drepturi
Medicul de urgenţă are dreptul să:
Propună măsuri privind perfectarea asistenţei medicale de urgenţă acordate de
către echipa AMU.
Participe la examinarea sugestiilor, cererilor, petiţiilor ce ţin de acordarea asis
tenţei medicale de urgenţă.
Apeleze, în caz de necesitate, la ajutorul consultativ de diagnostic şi tratament
al medicului coordonator al serviciului operativ „903”, al medicului echipei de
profil general sau echipei specializate de AMU.
Devină membru al organizaţiilor obşteşti şi profesionale, activitatea cărora nu
contravine scopurilor şi sarcinilor medicinei de urgenţă.
IV. Responsabilităţi.
Medicul de urgenţă este responsabil pentru:
Respectarea volumului de asistenţă medicală de urgenţă acordat populaţiei din
teritoriul de deservire în strictă conformitate cu cerinţele Programului unic al asi
gurării obligatorii de asistenţă medicală.
Deciziile luate în cadrul activităţii sale, calitatea asistenţei medicale de urgen
ţă, ţinând cont de atribuţiile şi responsabilităţile sale.
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Refuzul de a acorda asistenţă medicală de urgenţă în conformitate cu legislaţia
în vigoare.
Acţiuni nelegitime sau nereglementate, conform legislaţiei în vigoare, care au
condiţionat deteriorarea stării sănătăţii pacientului sau decesul acestuia.
Respectarea personală şi de către membrii echipei AMU subordonate a Regu
lamentului de funcţionare a Staţiei. Substaţiei, Punctului AMU, Departamentului
Medicină Urgentă (secţiei internare).
Corectitudinea şi promptitudinea realizării atribuţiilor şi responsabilităţilor.
Monitorizarea legăturilor radio-telefonice în timpul intervenţiilor, informarea
dispeceratului despre posibilităţile de intervenţie a echipei AMU şi despre disponi
bilitatea preluării altor solicitări.
Calitatea activităţii personalului subordonat, respectarea normelor de securita
te şi protecţie a muncii.
Respectarea standardelor de acordare a asistenţei medicale de urgenţă.
Integritatea şi funcţionalitatea echipamentului (aparatajului medical, medica
mentelor, articolelor parafarmaceutice, consumabilelor) din dotarea autosanitarei,
verificând în acest scop prezenţa acestora la începutul gărzii, asigurându-se starea
bună de funcţionare şi transmiterea echipamentului la finisarea gărzii.
Verificarea cantitativă a medicamentelor din dotare şi valabilitatea acestora.
îndeplinirea deciziilor medicului coordonator de gardă al secţiei operative sau
a dispecerului serviciului ,,903’\ inclusiv de către personalul subordonat.
Dirijarea echipei AMU şi coordonarea activităţii acesteia la locul intervenţiei.
Evaluarea primară şi secundară a bolnavului (sau bolnavilor), efectuarea ex
plorărilor de diagnostic şi aplicarea tratamentului necesar, în vederea stabilizării
stării de sănătate acestuia (acestora).
Transportarea şi spitalizarea oportună a bolnavilor cu urgenţe medico-chirurgicale majore şi de gradul II.
Informarea (prin telefon, raţie) Departamentului Medicină Urgentă (secţia in
ternare) despre transportarea spre spital a bolnavului (-lor) cu urgenţe medico-chi
rurgicale şi timpul aproximativ de sosire, iar în cazul stărilor critice ale bolnavului
avizează despre măsurile organizatorice care se cer a fi întreprinse până la sosirea
echipei (prezenţa medicilor specialişti, aparatajului şi medicamentelor respective)
în scopul rezolvării lor operative şi calitative.
Transmiterea fişei de însoţire completată medicului de urgenţă din cadrul De
partamentului Medicină Urgentă (secţiei internare) în cazul internării bolnavilor.
Transmiterea bolnavului medicului de urgenţă din cadrul Departamentului Me
dicină Urgentă (secţiei internare) sub semnătură în fişa de solicitare, cu informarea
acestuia privind datele anamnestice, măsurile de diagnostic şi tratament efectuate
şi evoluţia stării sănătăţii bolnavului pe parcursul transportării.
întocmirea (în 2 exemplare prin hârtie indigo) actului despre bunurile mate
riale (bani, obiecte de preţ etc.), diverse documente, găsite în cazul solicitărilor la
bolnavii inconştienţi, în stare de ebrietate sau decedaţi fără persoane de însoţire şi
transmiterea acestora medicului de gardă din cadrul departamentului de urgenţă sau
reprezentantului poliţiei, sub semnătură personală cu solicitarea semnăturii persoa
nei cărei i-а fost transmis bolnavul sau cadavrul şi prezentarea primului exemplar
medicului coordonator de gardă.
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Informarea obligatorie a persoanelor responsabile din cadrul Substaţiei despre
problemele apărute în perioada gărzii, inclusiv despre defectarea sau pierderea
aparatajului, medicamentelor, materialelor, consumabilelor din dotare.
Participarea la operaţiunile speciale de salvare (descarcerare etc.) şi acordarea
asistenţei medicale urgente adecvate accidentaţilor.
Asistarea medicală a bolnavului (sau bolnavilor) în timpul transportării, acor
darea asistenţei medicale respective şi monitorizarea în dinamică a stării sănătăţii
bolnavului.
Solicitarea, la necesitate, a altor echipe AMU, pentru a transmite bolnavul (sau
bolnavii), care-1 va asista şi supraveghea.
Deplasarea la locurile prestabilite în maxim 20 de minute în caz de alarmă
generală, iar în caz de solicitare în interes de serviciu legătură telefonică în maxim
15 minute de la primirea apelului.
Prezentarea la gardă cu 20 de minute până la ora oficială de începere a gărzii în
vederea preluării gărzii şi reţinerea cu cel puţin 20 de minute peste program, după
finisarea gărzii, în vederea transmiterii gărzii următorului schimb.
Neadmiterea consumului de băuturi alcoolice cu cel puţin 8 ore până la înce
putul gărzii.
Respectarea deciziei medicului coordonator al serviciului operativ ,.903”, con
ducerii Serviciului AMU (Staţiei), Substaţiei de a efectua controlului treziei, inclu
siv al membrilor echipei.
Completarea calitativă, conform cerinţelor în vigoare, a fişei de solicitare a
asistenţei medicale de urgenţă, cu aplicarea în mod obligatoriu a semnăturii şi pa
rafei personale.
Codificarea corectă a diagnosticului de urgenţă medico-chirurgicală stabilit. în
strictă conformitate cu Clasificatorul Internaţional al Maladiilor, Revizia a X-a.
Transportarea bolnavului în caz de agravare accentuată a stării de sănătate (în
timpul transportării) în cea mai apropiată instituţie sanitară, indiferent de forma de
proprietate, profil şi prezenţa locurilor libere.
Informarea promptă a medicului coordonator de gardă, privind situaţiile pre
văzute de a fi raportate de actele de directivă la acest capitol.
Respectarea legislaţiei în vigoare privind exercitarea profesiunii de medic şi
drepturilor pacientului.
Respectarea confidenţialităţii actului medical.
V. Dispoziţii finale.
Medicul de urgenţă nu eliberează nici un fel de certificat medical, inclusiv
certificat de concediu medical, aviz medico-legal, certificat de deces, nu efectuează
expertiza stării de ebrietate, nu prescrie solicitanţilor tratament programat şi nu în
deplineşte prescripţiile medicale ale medicilor de familie şi medicilor specialişti.
Nivelul activităţii şi pregătirii profesionale a medicului de urgenţă este evaluat
anual în cadrul IMSP CNŞPMU.
La indicaţia medicului-şef (director) al Serviciului AMU (Staţiei) reprezintă
Serviciul AMU în instituţii de stat, obşteşti, instanţe de judecată, în componenţa
diferitor comisii.
Controlul asupra activităţii medicului de urgenţă se realizează în ordinea stabi
lită de către MS, IMSP CNŞPMU. medicul-şef (director) al Serviciului AMU (Sta
ţiei), medicii-şefi (directori) adjuncţi ai Serviciului AMU (Staţiei), şeful Substaţiei,
medicul coordonator de gardă.
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16.14. INDICII ACTIVITAŢII
SERVICIULUI ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ
1. Indicele de asigurare cu personal sanitar (medici, personal mediu):
Numărul de medici
Numărul populaţiei

. л nnn

2. Indicele de asigurare cu transport sanitar:
Numărul de unităţi de transport sanitar
Numărul de locuitori deserviţi

хШООО

3. Indicele de asigurare a populaţiei cu echipe de AMU:
Numărul de echipe AM U pentru acoperirea turelor de 24 de ore
Numărul de locuitori deserviţi

.
x

4. Cota echipelor de AMU specializate (în %):
Numărul echipelor AM U specializate
Numărul total de echipe AMU

. „ ллп

5. Indicele asigurării populaţiei cu locuri de dispeceri pentru recepţionarea
apelurilor de la populaţie:
Numărul de locuri pentru recepţionarea apelurilor
Numărul de locuitori deserviţi

x
x

6. Indicele incidenţei apelurilor populaţiei la asistenţa medicală de urgenţă:
Numărul solicitărilor îndeplinite de echipele AM U
Numărul mediu anual de populaţie deservită

.

~

xj

qqq

x

7. Indicele de incidenţă a solicitărilor îndeplinite:
Numărul apelurilor înregistrate în dispeceratul ..903’'
N umărul mediu anual de populaţie deservită

Indicele de incidenţă se determină în medie pe ţară, staţie,precum şi după
profil: pediatrie, cardiologie, neurologie, psihiatrie, traume şi otrăviri etc.Se deter
mină, de asemenea, indicele de incidenţă în medie pe an, trimestru şi semestru.
8. Indicele solicitărilor neargumentate:
Numărul solicitărilor near»umenţaţe din componenţa reţelei teritoriale
N umărul total de solicitări îndeplinite

x , qq

9. Indicele de profilitate a echipelor specializate:
__________ x . „„
Numărul de solicitări de profil îndeplinite
Numărul total de solicitări îndeplinite de echipele de profil

10. Indicele letalităţii la etapa de prespital în total, pe grupe de vârste, pe uni
tăţi nosologice şi grupe nosologice:
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Numărul de decedaţi de infarct acut de miocard______________
Numărul total de bolnavi cu infarct acut de miocard deserviţi

хЮО

12. Indicele de coincidenţă a diagnosticului stabilit de serviciul AMU cu cel
de spital:
Numărul de cazuri de coincidenţă a diagnosticului
Numărul total de bolnavi transportaţi în spital

x

13. Indicele de divergenţă a diagnosticului stabilit de serviciul AMU cu cel de
spital:
Numărul de cazuri de divergenţă a diagnosticului
Numărul total de bolnavi transportaţi în spital

x10f.

16.15.
INSTRUIREA ŞI PREGĂTIREA
CADRELOR ÎN DOMENIUL MEDICINEI DE URGENŢĂ
Specialitatea Medicina Urgentă este bine conturată în_toate ţările, cu standarde
profesionale de pregătire, educaţie şi cercetare ştiinţifică. în acelaşi timp, ea este în
evoluţie şi perfecţionare continuă.
Un serviciu de asistenţă medicală urgentă înseamnă cel puţin trei comparti
mente distincte:
Etapa prespitalicească, sectorul Departamentelor Medicină Urgentă şi etapa
intraspitalicească. Aceste trei compartimente, cu multiple elemente specifice, aco
peră în spaţiu, timp şi suport economic întregul spectru al asistenţei medicale de
urgenţă şi presupun o doctrină proprie realizată de un personal specializat şi per
manent instruit.
Doctrina care se implementează în domeniul medicinei de urgenţă prevede de
a se aduce cât mai mult din tratament către victimă, bolnav, accidentat la locul soli
citării înainte de a se transporta la spital în condiţii de stabilitate a funcţiilor vitale.
Prin posibilităţile tehnico-materiale de reacţionare operativă, adaptarea optimă
a sistemului medicinei de urgenţă la necesităţile comunităţii, competenţa cadre
lor medicale şi implementarea tehnologiilor moderne de stabilizare şi menţinere a
funcţiilor vitale, sistemele de medicină de urgenţă influenţează considerabil statis
ticile morbidităţii, invalidităţii şi mortalităţii, influenţate de urgenţele medico-chirurgicale (11,14,10).
O altă doctrină, implementată în ultimii ani, este noţiunea de resuscitare cardio-respiratorie şi cerebrală, aceasta concentrând atenţia asupra celui mai sensibil
la hipoxie ţesut - cortexul cerebral - care în condiţii de resuscitare cardio-respiratorie întârziată se poate altera ireversibil, rezultatul fiind deficitul neurologic sever
sau decesul bolnavului.
Resuscitarea cardio-respiratorie şi cerebrală include măsuri primare (Suportul
Vital Bazai - SVB) şi avansate (Suportul Vital Avansat Cardiac - SVAC) de susţi
nere a vieţii (12,1).
Primele recomandări în resuscitarea cardio-respiratorie au fost elaborate de
Societatea Americană de Cardiologie şi de Academia de Ştiinţe a SUA (1966) şi
publicate în 1974. Aceste recomandări au fost revizuite în 1980,1986,1992,1998,
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2000,2005. în 1992 a fost introdus conceptul de „lanţ al supravieţuirii’’ pentru a se
insista asupra imperativului că succesul resuscitării depinde de buna funcţionare a
tuturor (fară excepţie!) verigilor implicate: accesul imediat (prompt) la bolnavul cu
stop cardiac, resuscitarea cardio-respiratorie neîntârziată, defibrilarea electrică pre
coce şi îngrijirea cardiacă avansată. O contribuţie deosebită în cercetările ştiinţifice
şi elaborarea criteriilor, manoperelor, tehnologiilor şi standardelor de resuscitare
cardio-respiratorie şi cerebrală îi revine Societăţii Americane de Cardiologie.
1966 - prima Conferinţă Naţională în RCR organizată de Academia Naţională
de Ştiinţe SUA, Consiliul Naţional de Cercetare recomandă instruirea cadrelor me
dicale, paramedicilor, pompierilor, poliţiştilor în masajul cardiac extern, conform
standardelor elaborate de AAC.
1973 - a doua Conferinţă Naţională în RCR organizată de AAC, Academia
Naţională de Ştiinţe SUA, Consiliul Naţional de Cercetare recomandă extinderea
instruirii în RCR asupra populaţiei şi implementarea ca element obligatoriu de
instruire în instituţiile de învăţământ medical mediu şi superior de specialitate.
1979 - a treia Conferinţă Naţională în RCR organizată de AAC a aprobat Su
portul Cardiac Avansat de susţinere a vieţii (SVCA), metodologia de instruire, tes
tare şi evaluare a instruirii în SVAC.
1983 - prima Conferinţă Naţională în Resuscitarea Cardio-Respiratorie Pe
diatrică organizată de Academia Americană de Pediatrie, AAC a aprobat Suportul
Vital Bazai Pediatric (SVBP) şi Suportul Vital Avansat Pediatric (SVAP) şi un ghid
aparte în Suportul Vital Avansat al nou-născutului.
1985 - a patra Conferinţă Naţională în RCR şi Terapia cardiovasculară de Ur
genţă organizată de AAC, Academia Americană de Pediatrie a efectuat o revizuire
a achiziţiilor în cercetarea clinică şi experimentală a RCR din 1979.
1992 - a cincea Conferinţă naţională în RCR şi Asistenţa cardiovasculară de
Urgenţă organizată de AAC, Consiliul de Colaborare a fondat ILCOR (Internatio
nal Liaison Committee on Resuscitation) ca un consiliu internaţional de consens.
Conferinţa a făcut totalurile dezvoltării resuscitării cardio-respiratorii şi cerebrale
în ultimii 7 ani.
2000 - prima Conferinţă Internaţională de Consens în RCR şi Terapia Cardi
ovasculară de Urgenţă la care au participat membrii ai Consiliului Australian de
Resuscitare, Consiliului de Resuscitare al Americii Latine, Consiliului European de
Resuscitare, Fundaţiei Inimii şi Ictusului din Canada şi Consiliului de Resuscitare
al Africii de Sud.
2005 - Conferinţa Internaţională de Consens în RCR şi Terapia Cardiovascu
lară de Urgenţă (ILCOR) - a aprobat standardele Sunjrtului Vital Bazai şi Suportul
Vital^Avansat cardiac pentru anii 2006-2010.
In anul 1990 a fost constituit Consiliul European de Resuscitare în scopul ela
borării şi îmbunătăţirii standardelor de resusc tare în Europa. Consiliul European
de Resuscitare a publicat, de asemenea. î.i 1592, 1996, 1998, 2000 şi 2005 reco
mandări şi ghiduri în resuscitarea cardio-respi atorie şi cerebrală.
O
doctrină implementată, începând cu 1985-1990, a fost Programul Accesului
populaţiei la Defibiilare sub 8-10 minute dc la siopul cardio-respirator, care a con
firmat o rată de supravieţuire de circa 49% şi с ue influenţează substanţial incidenţa
deficitelor neurologice la supravieţuitor.
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în anul 1993 a fost organizată catedra „Urgenţe medicale”, care se ocupă de in
struirea universitară, postuniversitară şi continuă a medicilor de urgenţă, medicilor
de familie şi medicilor de alte specialităţi în domeniul medicinei de urgenţă.
Din 1997 s-a trecut la pregătirea postuniversitară a medicilor de urgenţă prin rezidenţiat de 3 ani. în perioada 2000-2006 au fost pregătiţi 133 de medici de urgenţă.
în cadrul programului de parteneriat cu Centrul Medical Hennepin Caunti
Minneapolis, Minnesota, SUA în domeniul medicinei de urgenţă în a. 1993 a fost
creat Centrul de Instruire în medicina de urgenţă, care a permis întregului personal
medico-sanitar din serviciul prespitalicesc de AMU să treacă instruirea şi perfecţi
onarea în conformitate cu noile achiziţii în domeniu.
în conformitate cu cerinţele ordinului MS nr. 280 din 01.10.2003 „Cu privire
la activitatea serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă din Moldova” se efectuea
ză evaluarea anuală a medicilor de urgenţă şi felcerilor din întreaga republică.
Programul de stat privind dezvoltarea Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă
pe anii 2006-2010, în domeniul pregătirii cadrelor medico-sanitare prevede un şir
de măsuri vizând dezvoltarea şi consolidarea sistemului de pregătire şi instruire a
cadrelor medico-sanitare, inclusiv pregătirea poliţiei, pompierilor şi salvatorilor în
acordarea primului ajutor medical.
în august 2006, în cadrul CNŞPMU, conform Memorandumului dintre Crucea
Roşie Franceză şi Crucea Roşie din Republica Moldova, a fost efectuată instruirea
voluntarilor în acordarea primului ajutor, care activează în cele 8 Centre din cadrul
filialelor Crucii Roşii din RM (Chişinău, Glodeni, Soroca, Criuleni, Ungheni, Teleneşţi, Rezina şi Orhei).
în aceste centre se instruiesc atât populaţia, cât şi reprezentanţi ai colective
lor organizate (şcoli, licee, colegii, instituţii de învăţământ superior, întreprinderi,
organizaţii). Centrele sunt dotate cu materiale didactice de instruire şi programe
standardizate. în aşa fel, se întreprind măsuri de mobilizare a societăţii civile, ca să
devină mai motivată în scopul utilizării raţionale şi din plin a tuturor componente
lor comunităţii în organizarea şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă.
începând cu a. 2007 de comun cu Grupurile Nord-Vestice Americane, s-a înce
put pregătirea instructorilor Centrelor de instruire din cadrul Staţiilor Zonale AMU.
Pe parcursul anilor 2007-2008 centrele vor fi dotate cu manechine şi alte materiale
didactice necesare instruirii standardizate a medicilor de urgenţă, felcerilor, perso
nalului medical din cadrul mcdicinei primare, secţiilor de primire (DMU) a poliţiei
şi pompierilor din zona de activitate.
Responsabilitatea etică şi juridică a medicului de urgenţă. Sunt elaborate
protocoale de diagnostic/tratament şi transport medical asistat pe tipuri de urgenţe
medico-chirurgicale, reglementări/norme privind obligaţiunile funcţionale ale uni
tăţilor sanitare şi persoanelor cu atribuţii în domeniu pe întreg lanţul rezolvării
urgenţelor, de la preluarea pacientului până la spitalizarea sau transmiterea lui în
Departamentul Medicină Urgentă.

16.16.
FORTIFICAREA SERVICIULUI
ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Guvernul Republicii Moldova prin Hotărârea nr. 564 din 22.05.2006 a aprobat
Programul de stat privind dezvoltarea Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă pe
anii 2006-2010 şi Planul de realizare a acestui program.
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Scopul şi obiectivele Programului
Scopul principal al Programului constă în asigurarea accesului echitabil al po
pulaţiei rurale şi urbane la servicii medicale de urgenţă calitative, în dotarea pro
gramată cu aparataj medical de diagnostic şi de tratament, cu transport sanitar şi
echipament special pentru asigurarea rezolvării operative a cazurilor de urgenţă şi a
telemedicinei în strictă corespundere cu standardele existente în ţările Comunităţii
Europene.
Obiectivele programului
• Ameliorarea şi perfecţionarea în continuare a calităţii asistenţei medicale
de urgenţă prin implementarea tehnologiilor moderne şi fortificarea capacităţilor
serviciului în acordarea asistenţei medicale de urgenţă.
• Ajustarea standardelor de dotare cu aparataj medical portativ de diagnostic
şi tratament în conformitate cu cerinţele naţionale şi internaţionale în domeniu.
• Elaborarea şi implementarea standardelor de dotare cu transport medical,
echipament special, îmbrăcăminte iarnă-vară pentru personalul medico-sanitar
conform exigenţelor şi experienţei internaţionale în domeniu.
• Consolidarea bazei tehnico-materiale a edificiilor Serviciului Asistenţă
Medicală Urgentă, creând condiţii necesare şi obligatorii pentru personalul medico-sanitar, deservirea tehnicii medicale şi a transportului sanitar.
• Dezvoltarea serviciului operativ, ca element-cheie, implementarea teleme
dicinei şi a sistemului informaţional integrat de monitorizare, evaluare şi evidenţa
statistică în domeniul medicinei de urgenţă.
• Fortificarea cadrului legislativ în scopul asigurării stabilităţii în politica
de cadre, perfecţionării bazei tehnico-materiale şi mobilizării resurselor financiare
disponibile.
• Perfecţionarea continuă a sistemului de pregătire a cadrelor în domeniul
medicinei de urgenţă.
• Elaborarea şi implementarea programelor de instruire a poliţiştilor şi pom
pierilor privind acordarea asistenţei medicale urgente.
Măsurile de consolidare a bazei tehnico-materiale a serviciului
Asistenţă Medicală Urgentă
1. Asigurarea cadrului normativ de organizare şi dotare tehnico-materială a
Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă, de pregătire a cadrelor medico-sanitare
conform exigenţelor Comunităţii Europene în domeniul serviciilor de urgenţă im
pune standardizarea tuturor verigilor serviciului de urgenţă în scopul asigurării unui
nivel calitativ de prestare a asistenţei medicale de urgenţă populaţiei.
2. Activitatea de asigurare a subdiviziunilor Serviciului Asistenţă Medicală
Urgentă cu transport sanitar, aparataj medical, echipament special şi cu cadre medico-sanitare necesită a fi perfecţionată în conformitate cu cerinţele înaintate faţă
de domeniu.
3. Elaborarea proiectelor şi organizarea subdiviziunilor-tip, acoperirea geo
grafică a populaţiei cu subdiviziuni ale Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă în
raza de până la 25 km vor asigura accesul populaţiei urbane şi rurale la asistenţa
medicală de urgenţă.
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4. Fortificarea serviciilor operative şi de dispecerat va permite reducerea tim
pului de apel (de la solicitare la start) până la 90 sec., a timpului de ajungere la caz
(de la solicitare la sosirea la caz) până la 10 min. în localităţile urbane şi până la 15
min. în localităţile rurale.
5. Noile tehnologii medicale, implementarea telemedicinei, stabilirea de noi
legături operative şi de intervenţie în teren vor spori calitatea asistenţei medicale de
urgenţă la locul solicitării, în timpul transportului şi în Departamentele Medicină
de Urgenţă.
6. Implementarea tehnologiilor medicale moderne, a telemedicinei va face po
sibil accesul publicului la defibrilare, la sporirea posibilităţilor de stabilizare a
pacienţilor critici şi la reducerea mortalităţii la etapa de prespital cu 6%.
7. Pregătirea cadrelor medico-sanitare pentru Serviciul Asistenţă Medicală Ur
gentă, Sectorul Medicină Primară, a personalului Departamentelor Medicină Ur
gentă se va efectua conform cerinţelor de instruire şi asigurare a continuităţii în
deservirea urgenţelor medico-chirurgicale.
8. Elaborarea şi unificarea programelor de instruire a poliţiştilor, pompierilor
şi a populaţiei în vederea acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului aju
tor, ceea ce va asigura îmbunătăţirea recunoaşterii urgenţelor medico-chirurgicale,
acordarea la timp a serviciilor de urgenţă, motivaţia participării la ameliorarea ser
viciilor de urgenţă în comunitate şi conştientizarea utilizării eficiente a capacităţilor
serviciului.
9. Standardele naţionale vor fi elaborate în concordanţă cu recomandările For
ţelor globale de armonizare în domeniul aparatajului medical (The Global Harmo
nization Task Force (GHTF). Se vor respecta standardele europene ale ambulanţelor
de tip C, de tip В şi de tip A, elaborate de CEN cu numărul NARK 1.1/1.2 nr.04-98.
Standardele vor prevedea specificări privind pregătirea cadrelor, implementarea te
lemedicinei, dotarea serviciului cu aparataj medical, echipament special, transport
sanitar, îmbrăcăminte iarnă-vară în culorile internaţionale oranj-albastru ale servi
ciilor de urgenţă.
Perfectarea cadrului legislativ şi a calităţii asistenţei medicale
urgente acordate populaţiei
1. Ajustarea actelor normative şi legislative în vigoare la noile cerinţe de dez
voltare şi organizare a asistenţei medicale urgente în Republica Moldova, întru
sporirea responsabilităţilor autorităţilor publice centrale şi locale, şi a comunităţii
în organizarea şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă calitative în scopul redu
cerii morbidităţii, invalidităţii şi mortalităţii populaţiei cauzate de urgenţe medicochirurgicale.
2. Perfectarea şi îmbunătăţirea sistemului de acordare a asistenţei medicale
urgente prin organizarea, dotarea şi acordarea asistenţei medicale calitative de ur
genţă şi îmbunătăţirea conlucrării intersectoriale a serviciului în scopul asigurării
optime a asistenţei medicale urgente atât în situaţii obişnuite, cât şi în situaţii ex
cepţionale.
3. Elaborarea şi aprobarea de către Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
a normativelor de dotare cu aparataj medical, inventar moale, transport sanitar,
aparataj special pentru asigurarea legăturilor operative şi implementarea telemedi
cinei. asigurarea cu cadre medico-sanitare a serviciului şi sporirea responsabilităţii
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pentru utilizarea eficientă a resurselor serviciului atât a factorilor de decizie, cât şi
a populaţiei.
4. Pentru pregătirea poliţiştilor şi a pompierilor se cere elaborarea şi unificarea
programelor de instruire şi de perfecţionare obligatorie în domeniul acordării asis
tenţei medicale de urgenţă şi conlucrării cu Serviciul Asistenţă Medicală Urgentă.
5. Se impune necesitatea creării în cadrul Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic
Medicină de Urgenţă a unei baze de reparaţii a transportului sanitar şi a aparatajului
medical portativ de diagnostic şi tratament.
Finanţarea măsurilor preconizate se va efectua din contul mijloacelor fondu
rilor pentru asigurarea obligatorie a asistenţei medicale, mijloacelor bugetului de
stat centralizate, ale Ministerului Sănătăţii în limita prevederilor pentru perioada
respectivă, creditelor şi granturilor, precum şi din contul mijloacelor instituţiilor
medico-sanitare.
Asigurarea serviciului asistenţă medicală urgentă
cu transport sanitar specializat
Transportul sanitar specializat (ambulanţele) constituie unul dintre compo
nentele obligatorii ale Serviciului Prespitalicesc Asistenţă Medicală Urgentă, care
asigură capacitatea de intervenţie, promptitudinea şi, împreună cu alte elemente
constituente, accesibilitatea populaţiei la asistenţa medicală urgentă.
Există următoarele tipuri de transport sanitar specializat, cu care este dotat
serviciul Asistenţă Medicală Urgentă:
• Ambulanţă de Resuscitare şi Terapie Intensivă (ARTI) (Tip C, conform
standardului cu numărul NARK 1.1 / 1.2, nr.04-98 al CEN).
• Ambulanţă de Urgenţă şi Resuscitare (AUR) (Tip B, conform standardului
cu numărul NARK 1.1 / 1.2 nr.04-98 al CEN).
• Ambulanţă de Prim Ajutor-Descarcerare (APAD) (Tip B, conform standar
dului cu numărul NARK 1.1 / 1.2 nr.04-98 al CEN).
• Ambulanţă de Intervenţie rapidă şi Transport Asistat 1 şi 2 (A1RTA 1 şi 2)
pentru un pacient şi respectiv pentru mai mulţi pacienţi (Tip Al şi A2),
conform standardului cu numărul NARK 1.1 / 1.2 nr.04-98 al CEN)].
Luând în considerare structura administrativ-teritorială a Republicii Moldo
va, structura organizatorică a Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă şi asigurarea
posibilităţilor de intervenţie şi acordare a asistenţei medicale de urgenţă, Serviciul
Asistenţă Medicală Urgentă necesită să fie dotat cu următoarele tipuri de transport
sanitar specializat:
• Ambulanţe de Resuscitare şi Terapie Intensivă (ARTI), tip С - 31 de unităţi.
• Ambulanţe de Urgenţă şi Resuscitare (AUR), tip В - 44 de unităţi.
• Ambulanţă de Prim Ajutor-Descarcerare (APAD), tip В - 44 unităţi.
• Ambulanţe de Intervenţie Rapidă şi Transport Asistat - 320 de unităţi.
Ambulanţele de Resuscitare şi Terapie Intensivă de tip С vor fi destinate Ser
viciului Republican Aviasan şi echipelor Asistenţă Medicală Urgentă, specializate
în reanimarea maturi/copii.
Fiecare substaţie din raioanele republicii vor dispune de o Ambulanţă de Ur
genţă şi Resuscitare şi de o Ambulanţă de Prim Ajutor-Descarcerare. Ambulanţele
de Intervenţie Rapidă şi Transport Asistat vor fi repartizate în conformitate cu
normativele în vigoare, inclusiv punctelor AMU din localităţile rurale.
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CAPITOLUL 16

M ANAGEM ENTUL
A S IS T E N Ţ E I M E D IC A L E D E U R G E N Ţ Ă

16.1. ISTORIC. ASPECTE GENERALE
Medicina de urgenţă este specialitatea care diagnostichează, tratează şi sta
bilizează funcţiile vitale ale bolnavului sau accidentatului la locul solicitării, în
timpul transportului şi în departamentele de medicină de urgenţă ale spitalelor.
Conceptul medicinii de urgenţă ca şi medicina de urgenţă în general este vechi
şi a apărut odată cu omenirea. în trecut oamenii reacţionau la urgenţele medico-chi
rurgicale prin rugăciuni şi cântece, chemând în acest mod idolii religioşi cu forţele
lor supranaturale să-i vindece, exprimându-şi astfel dorinţa de a îmbunătăţi starea
celor suferinzi şi a le face viaţa mai bună.
în timpul cruciadelor din secolul al XI-lea, cavalerii St. John primeau instruc
ţiuni de la medicii arabi şi greci pentru acordarea primului ajutor celor răniţi din
ambele tabere în corturi amenajate în apropierea câmpului de luptă.
Pe câmpurile de luptă ale Europei îşi are originea conceptul de serviciu de
ambulanţă, însă nu se avea în vedere „evacuarea asistată medical”, ci doar transpor
tarea răniţilor şi decedaţilor de către alţi soldaţi după bătălie.
Baronul Jean-Dominique Larrey, chirurg-principal în armata lui Napoleon, a
organizat în 1792 primul corp medical armat, instruit în acordarea primului ajutor
şi evacuarea răniţilor cu brancarde şi alte mijloace pentru transport. Cu toate aces
tea mortalitatea printre soldaţii răniţi rămânea mare. O fractură deschisă de coapsă,
gambă sau braţ era considerată ca o sentinţă de moarte, cu unica particularitate ca
aceasta să survină înainte sau după amputaţie. Peste 40% din cei răniţi în războiul
Franco-Prusac (1870-1871) au decedat, iar din 13 000 de amputaţii efectuate de
medicii francezi 10 000 de soldaţi au decedat.
Războaiele din secolele XVIII-XX au perfecţionat organizarea şi acordarea
asistenţei medicale de urgenţă atât pe câmpul de luptă, cât şi în afara lui. Vehicu
lele motorizate au fost puse în funcţiune încă de la începutul secolului al XX-lea,
aeroambulanţele - elicopterele sanitare au fost utilizate de SUA pentru prima dată
în războiul din Coreea (18). în războiul din Vietnam 97,5% din soldaţii răniţi au
beneficiat de asistenţă medicală urgentă şi au supravieţuit.
Omul, de la originea sa şi până în prezent, a fost însoţit de boala traumatică.
Până la descoperirea prafului de puşcă de către chinezi, care l-au folosit la asaltul
unei cetăţi în 1228. agenţii traumatici erau preponderent reprezentaţi de arme albe
(săgeţi, săbii, suliţe). Din China noile arme au fost preluate de indieni (a. 1258),
arabi (a. 1280), francezi (a. 1338), englezi (a. 1346).
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Războaiele din ultimele secole au impus chirurgii să facă eforturi comune în
managementul politraumatizaţilor în stări critice.
în primul război mondial se aplică principiile asepsiei şi antisepsiei implemen
tate de Pasteur şi Lister.
în timpul celui de-al doilea război mondial se aplică principiile de triaj, se
creează centre de îngrijire, se operează sub anestezie, se pun în aplicare transfuziile
de sânge omologat.
în războiul din Vietnam s-a îmbogăţit experienţa tratamentului plăgilor toracale, argumentându-se aplicarea pleurotomiei minime, scăzând riscul hemotoraxului
infectat. în plăgile penetrante toracoabdominale sub anestezie generală s-a imple
mentat laparotomia şi drenajul pleural. Răniţii erau transportaţi cu elicopterele sa
nitare în spitale specializate cu posibilităţi terapeutice poîidisciplinare. în războiul
din Vietnam a fost deschis „plămânul de şoc” la politraumatizaţi, definit astăzi ca
SDRA (Sindromul de Detresă Respiratorie a Adultului).
Războiul din Afganistan s-a caracterizat prin predominarea „blast injuries” se
cundare exploziilor de mine. Aceste traumatisme se caracterizează printr-o asociere
dintre traumatismele deschise (plăgi) şi cele închise (contuzii), majoritatea complicându-se cu supuraţii în care predominau germenii anaerobi cu Clostridium.
Războaiele israeliano-arabe, războiul din G olf şi din spaţiul fostei Iugoslavii
s-au caracterizat prin timpul foarte scurt de evacuare a răniţilor, caracterul multiplu
al leziunilor, în acelaşi timp, o atenţie deosebită acordându-se repleţiei cu fluide,
reechilibrării hematice şi terapiei profilactice cu antibiotice.
Conceptul actual al asistenţei medicale de urgenţă în condiţii de companie
prevede:
• Asistenţa medico-chirurgicală trebuie să aducă un beneficiu maxim pentru
un număr cât mai mare de răniţi.
• Standardele asistenţei medicale de companie să fie cât mai aproape de cele
din timp de pace.
• Asistenţa de urgenţă să fie adusă cât mai aproape de zona acţiunilor militare.
• Asistenţa medicală de urgenţă să poarte un caracter continuu, începând cu
câmpul de luptă şi terminând cu serviciile intraspitaliceşti specializate.
Pentru o eficienţă maximă a asistenţei medico-chirurgicale de urgenţă se uti
lizează triajul, modalitatea de stabilire a priorităţilor de tratament şi de evacuare,
ţinându-se cont şi de resursele medicale disponibile.
Relaţia dintre timpul scurs de la traumatizare şi asigurarea asistenţei medicochirurgicale este hotărâtoare, ceea ce a impus apropierea cât mai în faţă a unităţi
lor de asistenţă medicală specializată şi asigurarea în condiţii de siguranţă a unui
transport rapid.
Incidenţa deceselor înregistrează trei vârfuri:
Primul v â rf sunt decesele imediate şi cuprinde decedaţii în prima oră după
traumatisme secundare:
• delacerări cerebrale şi vertebro-medulare;
• leziuni cardiace sau de vase mari.
Al doilea vârf al deceselor îl constituie perioada precoce de 2-3 ore de la tra
umatisme secundare:
• hemoragii intracraniene;
• leziuni toracice;
• leziuni multiple intraabdominale.
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Aceste leziuni se pot trata în condiţiile asigurării unei asistenţe calificate la
locul accidentului, evacuării operative şi asigurării accesului Ia tratamentul medical
specializat.
A I treilea v â rf al deceselor este repartizat pe perioada tardivă de la câteva ore
la câteva zile şi săptămâni după traumatisme, secundare infecţiei şi SIMOS (Sin
dromului Insuficienţei Multiple de Organe şi Sisteme).
Distribuţia trimodală a incidenţei deceselor în condiţii de conflicte armate dife
ră de cele civile: 80-90% dintre acestea apar în perioada imediată, din ele 70% apar
în primele 5 minute secundare leziunilor cu potenţial mare de hemoragie masivă şi
distrugeri masive de organe. ,.Ora de a u r' se transformă în „5 minute de aur" .
Utilizarea mijloacelor de evacuare specializate; ambulanţe şi elicoptere sani
tare, cât şi a sistemului de comunicaţii între toate eşaloanele medicale au influenţat
pozitiv eficacitatea acordării asistenţei medicale răniţilor.
Un rol hotărâtor în dezvoltarea asistenţei medicale de urgenţă în SUA îl are
publicarea în 1966 de către Academia Naţională de Ştiinţe/Consiliul Naţional de
Cercetare a „Cărţii Albe”, care se intitula „Moartea accidentală şi invaliditatea:
maladii neglijate ale societăţii modeme” în care au fost argumentate necesităţile în
eforturile comune ale întregii naţiuni în ameliorarea asistenţei medicale de urgenţă.
Printre neajunsurile de bază au fost nominalizate dotarea tehnologică nesatisfacătoare, lipsa mijloacelor de legături operative, necorespunderea organizatorică,
tehnologică şi a nivelului de pregătire a cadrelor medico-sanitare a secţiilor de pri
mire spitaliceşti, necesităţilor rezolvării urgenţelor medico-chirurgicale. Medicina
de urgenţă ca specialitate în SUA a fost recunoscută abia în aa.l 976-1980.
La început, în toate ţările, au fost folosite ca mijloc de transport a bolnavilor
trăsurile pe post de ambulanţe. Odată cu dezvoltarea vehiculelor motorizate a cres
cut viteza de deplasare şi deservire a pacienţilor, iar tratamentul aplicat la timp a
sporit speranţa de viaţă a accidentaţilor şi bolnavilor. Astăzi ambulanţele transportă
echipament sofisticat pentru monitorizarea, diagnosticul şi stabilizarea funcţiilor
vitale.
Medicul F. Pantridge şi colegii săi din Belfast au remarcat în 1966 faptul că
fibrilaţia ventriculară care poate fi tratată constituie cea mai frecventă cauză a sto
pului cardiac prindisritmii fatale la etapa de prespital, implementând astfel ideea
necesităţii defibrilării la locul solicitării. Defibrilatoarele transportate ca parte com
ponentă a echipamentului portabil din dotarea serviciului de urgenţă propuse în
1966 de F. Pantridge au căpătat astăzi o răspândire largă în întreaga lume .
Simbolul serviciului de urgenţă „Steaua Vieţii” (figura 60) a fost elaborat de
Leo R. Schwartz, şef al Departamentului Asistenţă Medicală Urgentă al Adminis
traţiei Naţionale Rutiere a SUA (NHTSA).
A cest sim bol a fo s t elaborat în 1973 pen tru a f i folosit
de serviciile m edicale de urgenţă cât ş i p e echipamentele şi
aparatajid din dotarea acestui serviciu. A ceasta a avut loc
după ce Crucea R oşie a SUA a contestat în ju d ec a tă utiliza
rea, sim bolidui crucii roşii. Sim bolul „C rucea Vieţii” a fost
în reg istra t la 1 fe b r u a r ie 1 9 7 7 d e c ă tre co m isia pentru
paten te ş i m ărci înregistrate p e numele NHTSA.
Figura 60. Simbolul Crucea vieţii
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Fiecare braţ reprezintă una din cele 6 etape de răspuns sau funcţii ale serviciu
lui de urgenţă:
1. Detectarea
2. Raportarea
3. Răspunsul
4. Asistenţa de urgenţă la locul accidentului (solicitării)
5. Asistenţa de urgenţă în timpul transportului
6. Transportul spre etapa spitalicească
1. Detectarea. Cetăţenii trebuie să poată recunoaşte instalarea unei urgenţe
medico-chirurgicale şi trebuie să cunoască şi să fie instruiţi cum să apeleze la un
serviciu de urgenţă. Comunitatea trebuie să asigure posibilităţile de acces la servi
ciile de urgenţă.
Pentru buna memorizare sunt introduse numere unice naţionale ale serviciilor
de urgenţă pentru a fi mai bine memorizate de populaţie: 911 - SUA, 903 - RM,
112 - România, 03 - Rusia, Ucraina.
2. Raportarea. Solicitanţii sunt interogaţi după protocoale speciale de către
serviciile de dispecerat care recepţionează apelurile pentru urgenţe medico-chirur
gicale în scopul determinării gradului de urgenţă, modului de reacţionare şi rezol
vare, folosirii raţionale a tuturor componentelor implicate în rezolvarea cazului.
Dispeceratul care recepţionează apelul devine un intermediar între locul evenimen
tului şi unitatea care răspunde la această urgenţă.
3. Răspunsul. Răspunsul serviciului de urgenţă la locul evenimentului sau al
solicitării. Serviciul va răspunde cât mai prompt cu resursele disponibile şi cele mai
adecvate situaţii concrete.
4. Asistenţa de urgenţă la locul accidentului (solicitării). La locul solicitării,
în funcţie de gradul de urgenţă, pot fi aplicate diferite tipuri şi volume de asistenţă
medicală urgentă care sunt influenţate şi de circumstanţe, şi de posibilităţile tehno
logice de realizare.
5. Asistenţa de urgenţă în timpul transportării. Autosanitarele moderne sunt
echipate cu aparataj de diagnostic, monitorizare şi tratament care permit continua
rea tratamentului iniţiat la locul solicitării şi monitorizarea în dinamică a funcţiilor
vitale.
6. Transportarea spre etapa spitalicească. în dependenţă de reţeaua spitali
cească şi organizarea recepţionării urgenţelor medico-chirurgicale Serviciul Asis
tenţă Medicală Urgentă va direcţiona spre aceste unităţi pacienţii de profil.
Performanţele sistemului medicinei de urgenţă sunt în dependenţă de diverse
elemente (etape), care atunci când sunt corect organizate şi dotate îl fac unul dintre
cele mai bune sisteme.
Informarea populaţiei ca aceasta să poată identifica când e necesară solici
tarea unei ambulanţe, accesul populaţiei îa serviciile de urgenţă, disponibilitatea
personalului medico-sanitar instruit, dotarea serviciului cu mijloace de transport
pentru intervenţie operativă şi aparataj medical necesar diagnosticului, stabilizării
şi menţinerii funcţiilor vitale, existenţa serviciilor de dispecerat care să asigure
managementul competent al unei urgenţe medico-chirurgicale sunt elemente ale
simbolului Crucii Vieţii. Atunci când oamenii vor înţelege sensul Crucii Vieţii, vor
conştientiza utilizarea corectă a fiecărui element sau etapă, aducându-şi contribuţia
şi responsabilitatea la ameliorarea asistenţei medicale de urgenţă.
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Şarpele şi toiagul din mijlocul simbolului reprezintă toiagul lui Aesculapius.
Aesculapius este numele roman a zeului grec al medicinei Asklepios.
Ideea organizării Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă pentru deservirea ur
genţelor prespitaliceşti, a luat fiinţă după tragicul eveniment din 8 decembrie 1881
din teatrul de operetă din Viena, unde în urma unui incendiu devastator, cu 479 de
victime, sute de accidentaţi cu arsuri, traumatisme zăceau ore în şir pe zăpadă în
faţa teatrului, fară a primi vreun ajutor medical.
Profesorul lunnir Mundi, chirurg de profesie, fiind martor ocular al accidentu
lui, al lipsei posibilităţilor de organizare şi acordare a asistenţei medicale de urgen
ţă, a propus a doua zi organizarea unui punct permanent de medici de serviciu, care
să acorde în caz de accidente asistenţă medicală de urgenţă în regim non-stop şi a
numit acest punct „staţiune de salvare sau de urgenţă”. în primul an de activitate
Staţia de salvare din Viena a deservit 2067 de accidentaţi. Apoi F. Esmarh a organi
zat staţia de salvare în Berlin. în 1897 - în Varşovia.
Fondator al organizării sistemului medicinei de urgenţă pentru deservirea ur
genţelor prespitaliceşti în Rusia este considerat medicul Karl Reiner, care a propus
în anul 1881 organizarea staţiei de salvare în oraşul Moscova. Karl Reiner a des
făşurat o activitatea vastă de educaţie şi instruire, citind lecţii în faţa pompierilor,
poliţiştilor şi studenţilor despre acordarea primului ajutor medical în caz de urgenţe
medico-chirurgicale.
Deschiderea primelor două Staţii de salvare în oraşul Moscova a fost efectu
ată la 28 aprilie anul 1898, după tragicul eveniment de pe câmpia Hodâni, când în
timpul încoronării ţarului Nicolai al II-lea şi repartizării darurilor celor săraci au
decedat peste 2000 de oameni şi zeci de mii au rămas traumaţi.
La începutul anului 1899 în Sankt-Petersburg au fost deschise 5 staţii de sal
vare, unde, de asemenea, momentul de decizie a servit inundaţia puternică din pri
măvara anului 1898. în anul 1902 o staţie de salvare a fost deschisă în Kiev, în anul
1903 - în oraşul Odesa, în anul 1906 - în oraşul Bucureşti, în anul 1910- î n oraşul
Harkov.
în iulie 1906 a luat fiinţă Societatea Salvarea din Bucureşti, care funcţionează
sub deviza „Totdeauna şi tuturor, gata pentru ajutor”. Fondator este considerat Nicolae Minovici. Prima ambulanţă românească a fost o trăsură construită după modelul
vienez. începând cu 1908, pe^ ambulanţe lucra un personal medico-sanitar format
din medici interni şi sanitari. în august 1908 a fost instalat primul telefon propriu,
ambulanţa era solicitată contra cost la numărul 31 333, tot în acelaşi an a fost în
fiinţată Şcoala Samariteană, o formă incipientă a şcolii de ambulanţieri de astăzi.
în 1934 „Societatea Salvarea” din Bucureşti, la iniţiativa fraţilor Minovici şi
profesorului Iacubovici, înfiinţează Spitalul de Urgenţă. în anii 1939-1959 pro
fesorul Theodor Firică reorganizează continuu Spitalul de Urgenţă, care sporeşte
numărul de paturi de la 40 în 1934 până la 400 în 1959.
Apoi apar staţiuni de salvare în centrele municipale ca unităţi aparte sau în
componenţa spitalelor orăşeneşti, municipale sau judeţene.
In 1948 ..Societatea Salvarea” devine Staţia de Salvare a municipiului Bucu
reşti. în 1989 se înfiinţează prima şcoală de ambulanţieri şi operatori-registratori
de urgenţă. în 1990-1991 apare la Târgul Mureş o formă de deservire a urgenţelor
medico-chirurgicale printr-un sistem modern ambulanţă, ulterior tot aici ia fiinţă
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“Societatea de Medicină de Urgenţă şi Catastrofa”. în 1968 spitalul Sf. Vincent din
New York a organizat prima unitate coronariană mobilă.
în anii 1950-1960 la conferinţe şi congrese internaţionale începe să apară ideea
formării unor sisteme medicale de urgenţă (centre traumatologice, unităţi coronari
ene, departamente) cu specialişti şi tehnologii specifice.
în ţările din Europa de Vest, ţările scandinave, serviciul prespitalicesc de asis
tenţă medicală urgentă este diferit ca structură şi organizare. Acordarea asistenţei
medicale de urgenţă la etapa de prespital este încredinţată poliţiei, pompierilor,
medicilor, companiilor de asigurări în sănătate şi altor structuri obşteşti, statale şi
nestatale.
Un sistem asemănător de organizare a asistenţei medicale urgente la etapa de
prespital funcţionează şi în SUA. în anul 1976 în SUA specialitatea medic de ur
genţă a fost inclusă în registrul specialităţilor medicale şi au fost create Comisii de
licenţiere în domeniul medicinei de urgenţă. în spitale au fost organizate departa
mente Medicină de Urgenţă cu structură, cadre şi tehnologii necesare rezolvării
urgenţelor medico-chirurgicale.
Rudolf Virchov, medic cu activităţi multiple, istoric şi filozof, a menţionat un
aspect important în istoria omenirii. El a subliniat ca diverse epoci istorice sunt aso
ciate cu aspecte deosebite ale stării de sănătate a oamenilor din epoca respectivă.
Evul mediu este caracterizat, printre altele, şi de marile epidemii de ciumă, care au
bântuit şi au decimat, în mare măsură, continentul nostru.
începutul industrializării în Europa Estică a fost însoţit de o incidenţă înaltă,
un adevărat val epidemic, de tuberculoză, forme severe. Perioada industrializării
avansate, a epocii noastre, se caracterizează printr-o creştere masivă a incidenţei
atrosclerozei şi consecinţele ei nefaste, în special cardiace şi cerebrale - şi a neo
plasmelor.
Cercetări modeme în societăţile cu un proces intens de urbanizare au evidenţiat
un număr în creştere - ca incidenţă şi ca intensitate - de agresori, care, de cele mai
multe ori, se sumează, crescându-şi şi mai mult intensitatea de agresiune asupra
fiinţei umane. Omul este supus unei acţiuni din ce în ce mai distrugătoare, contra
căreia trebuie să-şi mobilizeze, să-şi perfecţioneze şi să-şi adapteze mijloacele de
apărare şi supravieţuire, inclusiv sistemul de medicină de urgenţă în scopul influ
enţei statisticilor ascendente ale morbidităţii şi mortalităţii secundare situaţiilor de
conflicte, calamităţilor naturale şi tehnogene, creşterii vitezei de circulaţie, actelor
de terorism, îmbătrânirii populaţiei, apariţiei şi reînvierii de noi infecţii, procese şi
evenimente, care fac parte din viaţa societăţilor cotidiene.
Este necesar de subliniat, că în sistemul sovietic al ocrotirii sănătăţii serviciul
prespitalicesc de asistenţă medicală urgentă ca sistem organizat de stat îşi ia înce
putul încă în 1919, când sub conducerea lui N.A. Semaşco a fost luată decizia de a
redeschide, începând cu 18 iulie, staţia de salvare în Moscova în componenţa spi
talului Şeremetiev (astăzi Institutul N.V. Sclifosovski). în 1919 staţii de salvare au
fost redeschise în Leningrad, Kiev, Odesa. în ţările din Europa şi America asistenţa
medicală urgentă ca sistem şi disciplină se conturează mult mai târziu.
Sub aspect de principiu de bază, medicina de urgenţă constituie un comparti
ment unitar al sănătăţii publice, deşi în propriul cadru comportă particularităţi ce ţin
de modalităţile de practicare a ei în afara sau în interiorul spitalului.
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în anul 1940 în URSS funcţionau 989 de staţii de salvare, 1967 autosanitare şi
activau 3918 medici la salvare.
Serviciul de Salvare în URSS pentru deservirea urgenţelor prespitaliceşti ca
sistem şi concept a fost în permanenţă ascensiune. în tabelul 66 sunt prezentate
datele vizând numărul de staţii, autosanitare şi medici încadraţi în serviciul de sal
vare a URSS aa. 1940-1998.
Figura 66
Indicii de Dezvoltare a Serviciului de Salvare în URSS
Anii

Statii de salvare

Autosanitare

Medici

1940

989

1967

3918

1960

1944

7174

10000

1970

3098

13774

20000

Organizarea în anul 1923 a Institutului de Cercetări Ştiinţifice Medicină de
Urgenţă „N. V. Sclifosovski” în Moscova şi în 1932 a Institutului de Cercetări
Ştiinţifice Medicină de Urgenţă „1 .1. Djanilidze” în Leningrad a constituit crearea
centrelor organizator-metodice şi de cercetare ştiinţifică în domeniu, care au deter
minat în fond politicile în organizarea şi asigurarea populaţiei cu asistenţă medicală
urgentă în perioada sovietică.
Primele echipe specializate de asistenţă medicală urgentă au fost de psihiatrie,
care au început să funcţioneze din 1928 în Moscova şi din 1931 în Leningrad. Crea
rea şi implementarea mai pe larg în structura organizatorică a echipelor specializate
de asistenţă medicală urgentă: reanimare, terapie intensivă, cardiologie, neurolo
gie, psihiatrie, neonatologie a fost efectuată în anii 1950-1980.
Un aport deosebit în dezvoltarea Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă în pe
rioada sovietică au avut-o colaboratorii catedrelor Medicină Socială şi Organizarea
Ocrotirii Sănătăţii a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău N.A. Testemiţanu, V.l. Kant, I.T. Prisacari, E.P. Popuşoi, A.V. Leşanu. Prin ordinele MS al URSS
nr. 570 din 23.12.61 „Despre ameliorarea asistenţei medicale de urgenţă populaţi
ei” a fost stabilit statutul Staţiei de Salvare şi subdiviziunilor sale, cât şi a echipelor
specializate de asistenţă medicală urgentă. Pentru prima dată a fost acceptată ideea
reunirii staţiei de salvare cu staţionare de profil larg în scopul asigurării continui
tăţii în acordarea asistenţei medicale de urgenţă .
Ordinul MS al URSS nr. 1490 din 24Л2.84 „Despre măsurile de dezvoltare şi
perfecţionare în continuare a serviciului de salvare” a pus accentele pe operativi
tate, calitate, nivelul de dirijare, au fost aprobate normativele de dotare a echipelor
şi serviciului de salvare.
Ordinele MS al URSS nr. 404 din 20.05.88 şi nr. 897 din 15.12.88 „Despre
măsurile de perfecţionare în continuare a serviciului de salvare” au fost axate pe
ameliorarea în continuare a calităţii şi conlucrării cu sectorul ambulatoriu, policli
nic şi spitalicesc, prevedeau organizarea în anii 1988-1993 în centrele republicane
şi regionale, cât şi în oraşele mari cu populaţie de peste 500 mii de locuitori a com
plexelor, care să includă serviciul prespitalicesc de salvare şi spitalul de urgenţă.
O
atenţie deosebită se acordă sistemului de pregătire a cadrelor. în instituţii
de învăţământ medical a fost introdusă internatura de 1 an pentru pregătirea medi420

cilorde urgenţă. în 1980 în Institutul de perfecţionare a medicilor din Harkov a fost
organizată prima catedră pentru perfecţionarea medicilor din serviciul prespitali
cesc de urgenţă. Apoi au fost deschise catedre pentru perfecţionarea medicilor de
urgenţă în Leningrad (1982), Kiev, Simferopol, Novokuzneţk (1989) şi Moscova
(1989).
în ultimii 20-30 de ani au fost obţinute succese remarcabile în tatonarea, ela
borarea şi aplicarea unor tehnici expeditive şi mobile de diagnostic şi resuscitare
cardio-respiratorie şi cerebrală, care au contribuit la ameliorarea posibilităţilor de
evaluare clinică, de stabilizare a funcţiilor vitale, de monitorizare şi de transportare
asistată a pacienţilor spre unităţile spitaliceşti.
Strategiile de dezvoltare a asistenţei medicale de urgenţă la etapa actuală se
axează pe implementarea tehnologiilor modeme de resuscitare cardio-respiratorie
şi cerebrală, a principiilor şi metodelor noi de terapie intensivă, de diagnostic şi
tratament în stările critice prin structurile sale organizatorice cu posibilităţi de in
tervenţie operativă şi sisteme de legături operative. Sistemele avansate de medicină
de urgenţă asigură realizarea sistemelor unice pre- şi intraspitaliceşti în baza unor
planuri-cadru de cooperare în domeniu, precum şi de educaţie/instruire în medicina
de urgenţă.
Medicina de urgenţă, ca parte componentă a sistemelor de sănătate, este deja
bine conturată din punct de vedere organizator, cu standarde profesionale, de edu
caţie şi cercetare, dar încă în evoluţie, tinzând spre o perfecţionare şi dezvoltare
continuă.
Experienţa internaţională de organizare a asistenţei medicale prespitaliceşti de
urgenţă ne atestă, că modurile în care se practică medicina de urgenţă se împart
distinct în două categorii de sisteme de organizare.
A. Sisteme, în care medicina de urgenţă este aplicată chiar în teren de către
medic şi cadre sanitare cu studii medicale medii, capabile să intervină eficient şi
prompt în urgenţele medico-chirurgicale. Medicalizarea precoce de către cadrele
sanitare cu pregătire specială în medicina de urgenţă permite realizarea competen
ţei, care include evaluarea corectă, triajul rapid şi eficient, resuscitarea respiratorie,
cardiacă şi biochimică, menite să asigure stabilizarea şi supravieţuirea în marile
urgenţe medico-chirurgicale. Această situaţie permite şi a contribuit la punerea la
punct a terapiilor originale, la practicarea în intervale de timp utile, ce Ie face să fie
eficiente.
B. Sisteme, în care medicina de urgenţă este aplicată în teren de personal ne
medical, dar cu pregătire specială - „paramedici”. Medicalizarea precoce de către
nemedici a impus elaborarea şi stabilirea unor protocoale cu reducerea la maximum
a intervalelor de timp de transport la serviciile spitaliceşti, a volumului de asistenţă
medicală acordată la etapa de prespital, servicii dotate cu mijloace tehnice perfor
mante, echipate cu tehnologii avansate de stabilizare şi menţinere a funcţiilor vitale
şi posibilităţi tehnice operative de transport.
Păstrarea contribuţiei de neînlocuit a prezenţei medicului lângă bolnavul grav
sau accidentatul critic, asigurarea unei asistenţe competente, începând cu locul so
licitării şi terminând cu departamentele Medicină de Urgenţă, pusă în valoare prin
tehnologiile modeme obligatorii din dotare, constituie elementul cheie al perfor
manţelor unui sistem de asistenţă medicală urgentă.
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Fără a fi încă definitivat un model ideal în medicina de urgenţă, în SUA şi Eu
ropa, asistăm la o dezvoltare fară precedent a medicinei de urgenţă.
Menţionăm experienţa internaţională în ceea ce priveşte implicarea poliţiei,
pompierilor, paramedicilor şi a comunităţii în organizarea şi acordarea asistenţei
medicale de urgenţă, cât şi a posibilităţilor de a se adapta flexibil la condiţiile şi
cerinţele comunităţii.
Experienţa internaţională confirmă că organizarea unui sistem şi acordarea
unei asistenţe medicale de urgenţă calitative depinde de trei factori: existenţa unită
ţilor sanitare echipate cu aparataj medical şi special, instrumentar şi medicamente
pentru diagnosticul, tratamentul şi stabilizarea funcţiilor vitale; mijloace de trans
port sanitar specializat dotat cu sisteme de legături operative şi acomodate pentru
funcţionarea aparatajului medical de monitorizare şi menţinerea funcţiilor vitale,
cât şi personal medico-sanitar instruit în acordarea asistenţei medicale de urgenţă.
Dezvoltarea sistemelor medicinei de urgenţă este influenţată în plan mondial
de o multitudine de factori sociali, politici, economici, naturali şi de sănătate a
populaţiei, care plasează importanţa şi rolul medicinei de urgenţă ca prioritară în
sistemele naţionale de sănătate ale ţărilor lumii:
1. Creşterea numărului şi a densităţii populaţiei p e Glob şi respectiv a inciden
ţei urgenţelor medico-chirurgicale.
Populaţia Globului a alcătuit primul miliard în 1850, în 1930 (după 80 de ani) a
ajuns la al doilea miliard, în 1960 (după 30 de ani) a atins al treilea miliard, în 1975
(după 15 ani) a ajuns la al patrulea miliard, în 1983 (după 8 ani) a atins al cincilea
miliard şi în anul 1999 (după 16 ani) a constituit şase miliarde.
2. Tranziţia demografică şi îmbătrânirea populaţiei. Ca urmare a creşterii du
ratei medii de viaţă, a speranţei de viaţă, a progreselor din domeniul îngrijirilor
medicale şi a asistenţei sociale s-a amplificat procesul de îmbătrânire.
în 1950 0.4% din populaţia Globului avea peste 80 de ani, în 2000 - 1%, iar
pentru anul 2050 se preconizează o creştere a acestui număr până la 4%. Actual
mente pe Glob trăiesc 654 mln. de oameni, care au vârsta de peste 60 de ani. Con
form estimărilor, această cifră va creşte până la 2 miliarde, iar numărul persoanelor
vârstnice pentru prima dată în istoria omenirii va depăşi pe cel al copiilor de până la
14 ani. Astfel, în 1950 ponderea oamenilor vârstnici constituia în plan mondial 8%,
în 2000 - 10%, iar în 2050 va alcătui conform estimărilor ONU - 21 % din numărul
total al populaţiei Globului. Anual numărul persoanelor vârstnice creşte cu 2%,
cu mult mai repede decât sporul natural al populaţiei, această situaţie influenţează
structura nosologică şi incidenţa urgenţelor medico-chirurgicale.
3. Tranziţia epidemiologică cu modificarea semnificativă a profilului morbi
dităţii cu scăderea ponderii morbidităţii infecţioase şi creşterii prevalenţei bolilor
cronice sau neinfecţioase: cardiovasculare, oncologice, digestive şi respiratorii şi
respectiv a urgenţelor cauzate de acutizarea sau decompensarea lor.
Predominarea bolilor cronice în structura cauzelor morbidităţii şi mortalităţii
este asociată cu un şir de factori demografici şi epidemiologici. Se constată o creş
tere a influenţei factorilor de risc, ceea ce a determinat, ca bolile cardiovasculare
şi cancerul să devină principalele cauze de morbiditate, mortalitate şi disabilitate.
Managementul bolilor cronice include şi reorientările adecvate ale sistemelor me
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că şi intraspitalicească în complexul de prevenire a bolilor cardiovasculare are ca
obiectiv reducerea ratei cazurilor letale, efectuarea resuscitării cardio-pulmonare şi
cerebrale, transportul prompt şi medicalizat la centrele specializate pentru terapia
intensivă cu administrarea medicaţiei antitrombotice, efectuarea procedurilor de
dilatare cu balon şi by-pass aortocoronarian în centrele de performanţă.
4. Apariţia de noi pericole epidemiologice ca epidemia de HIV, SRAS, gripa
aviară, recurenţa tuberculozei, care prin migrarea rapidă a populaţiei şi a altor
factori pot f i transmise departe de habitualul originar.
Infecţia HIV continuă să se răspândească rapid în lume. Conform datelor Naţi
unilor Unite, în 2002 în lume se numărau 24 mln. de persoane infectate. Către anul
1997 pe Glob, de pe urma SIDA, au decedat 11,7 milioane de persoane. în 1997 au
decedat de SIDA 2,3 mln. de bolnavi.
Pandemia HIV/SIDA este una dintre cele mai mari provocări ale secolului al
XXI-lea, care ne demonstrează o dată în plus că lumea este încă vulnerabilă faţă de
pandemiile bolilor nonemergente.
5. Creşterea incidenţei traumatismelor în urma accidentelor, intoxicaţiilor, su
icidului, omuciderii, violenţei şi în special a mortalităţii persoanelor în vârsta aptă
de muncă.
Cauza majoră a deceselor de pe urma traumelor sunt accidentele rutiere. Sta
tisticile OMS ne arată, că la fiecare două minute şi jumătate o persoană îşi pierde
viaţa într-un accident de circulaţie, ceea ce înseamnă peste 200 mii de morţi anual
în lume. Se apreciază că pentru fiecare caz de deces există cam 100 de răniţi, din
tre care 10 necesită spitalizare. O importanţă deosebită în micşorarea invalidităţii
şi mortalităţii prin traumatisme le revin sistemelor de asistenţă medicală urgen
tă responsabile de asistenţa medicală la locul accidentului, stabilizarea victimelor
şi transportului în centrele care recepţionează urgenţele traumatologice cu echipe
multidisciplinare şi tehnologii avansate, care dau posibilitate de a asigura asisten
ţă specializată înalt calificată. Implementarea Suportului Vital Bazai şi Suportului
Vital Avansat în Traume ca programe obligatorii de instruire sunt de o importanţă
vitală în realizarea obiectivelor de reducere a mortalităţii prin traumatisme.
6. Incidenţa conflictelor armate şi actelor de terorism, amploarea calamită
ţilor naturale şi tehnogene cu afectarea în masă a populaţiei prezintă un pericol
real al sănătăţii populaţiei şi în acelaşi timp o avertizare a necesităţii fortificării
sistemelor naţionale de medicină de urgenţă.
7. Internaţionalizarea medicinei de urgenţă cauzată, pe de o parte, de incidenţa
în creştere a urgenţelor medico-chirurgicale ca rezultat al creşterii pericolului pen
tru omenirea secolului al XXI-lea. tranziţia epidemiologică, globalizarea proble
melor de sănătate şi experienţa acumulată în domeniul cooperării internaţionale în
situaţii de crize a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Crucii Roşii Internaţionale.
16.2.
DEZVOLTAREA MEDICINEI
DE URGENŢĂ ÎN REPUBLICA M OLDOVA
Asistenţa Medicală de Urgenţă în Republica Moldova are o istorie de 63 de
ani şi îşi marchează începutul ca sistem odată cu deschiderea la 4 septembrie 1944
a primei Staţii de Salvare în Chişinău. Prin decizia Sovietului Miniştrilor al RSSM
nr. 191-Pdin 29 martie 1957 şi aordinului Ministerului Ocrotirii Sănătăţii al RSSM
423

nr. 88 din 16 aprilie 1957, în incinta clădirii din str. Kievului, 157, începând cu 20
aprilie 1957, a fost înfiinţat Spitalul orăşenesc nr. 1, în care au fost desfăşurate 100
de paturi, fiind organizate 3 secţii: ginecologie - 50 paturi, chirurgie - 25 paturi şi
terapie - 25 paturi. Tot prin acest ordin era prevăzută alipirea la spital a Policlinicii
orăşeneşti nr. 4.
Staţia de Salvare a fost comasată cu Spitalul orăşenesc nr. 1 în 1959 şi reprofi
late în Spitalul Orăşenesc de Salvare, care prin ordinul Ministerului Ocrotirii Sănă
tăţii nr.275 din 07 iulie 1987 a fost denumit Spitalul Clinic de Urgenţă, actualmente
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic Medicină de Urgenţă.
Staţia de Salvare şi-a început activitatea cu o caretă cu doi cai, care deservea
bolnavii gravi la domiciliu şi în locurile publice. In 1948, pentru deservirea urgen
ţelor prespitaliceşti, staţia dispunea de 3 maşini, două echipe de medici şi o echipă
de felceri. In anul 1956 în componenţa Staţiei de Salvare a fost organizată prima
echipă de pediatrie.
Staţii de salvare au fost organizate în or. Tiraspol (1944), or. Bălţi (1945) şi or.
Bender (1945), iar în componenţa Spitalelor Centrale Raionale au fost organizate
secţii de salvare.
In perioada anilor 1970-1971 au fost organizate primele echipe specializate
cardiologie, toxicologie, traumatologie, reanimare maturi şi psihiatrie.
In anul 1984 în cadrul Serviciului de Asistenţă Medicală de Urgenţă a Spita
lului Clinic Municipal de Urgenţă Chişinău a fost organizat Centrul de diagnostic
electrocardiografie la distanţă (ordinul MOS al RSSM nr.l 82 din 24.03.83).
în Chişinău au fost deschise substaţii AMU în sectorul Botanica (1962), Râşcani (1966), Buiucani (1971) şi Ciocana (1993). Echipa AMU specializată reani
mare copii a fost organizată în a. 1978. în 1985 se organizează Societatea Medicilor
de la Salvare.
Un aport deosebit în dezvoltarea serviciului Asistenţă Medicală Urgentă în
Republica Moldova au avut colaboratorii catedrei Medicină Socială şi Organiza
rea Ocrotirii Sănătăţii a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău V.l. Kant,
l.T. Prisacari, E.P. Popuşoi, A.V. Leşanu.
în perioada sovietică în RSSM existau trei staţii de salvare în oraşele Tiraspol,
Bălţi şi Bender, secţii de salvare în componenţa Spitalelor Centrale Raionale şi
în Chişinău - Spitalul Clinic de Urgenţă cu serviciul de salvare pentru deservirea
urgenţelor prespitaliceşti.
în anii 1957-1990 se reorganizează continuu şi Spitalul Clinic de Urgenţă, care
sporeşte capacitatea de Ia 100 de paturi în 1957 la 590 în 1990. în cadrul clinicii
este organizat şi serviciul ambulator de traumatologie şi ortopedie care întruneşte
astăzi 4 secţii în sectoarele Botanica, Buiucani, Centru şi Râşcani ale municipiului
Chişinău şi acordată asistenţă specializată traumatologică şi ortopedică de ambu
lator.
Anii de independenţă 1990-2007 ai Republicii Moldova au avut un impact
benefic în fortificarea serviciului de urgenţă în Republica Moldova.
în anul 1999, prin Hotărârea Guvernului nr.689 din 23.07.99, a fost aprobat
primul Program Naţional de dezvoltare a asistenţei medicale de urgenţă în Repu
blica Moldova pe anii 1999-2003. Prin acest act legislativ serviciul prespitalicesc
Asistenţă Medicală Urgentă a fost separat de sectorul spitalicesc ca serviciu aparte
şi adaptat la structura administrativ-teritorială a Republicii Moldova.
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Au fost elaborate actele normative de organizare şi dotare a serviciului AMU
în conformitate cu cerinţele în domeniu adoptate în ţările Comunităţii Europene.
A fost înlocuit semnul serviciului de urgenţă „Crucea Roşie” cu simbolul inter
naţional al serviciului de urgenţă „Crucea Vieţii”.
16.3. PREMISELE REFORMĂRII ŞI PERFECŢIONĂRII
SERVICIULUI ASISTENŢĂ MEDICALĂURGENTĂ
1. Ajustarea Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă la organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.
2. Crearea unei echităţi sociale în asigurarea accesului populaţiei urbane şi
rurale la asistenţa medicală de urgenţă şi adaptarea capacităţilor Serviciului Centra
lizat Asistenţă Medicală Urgentă la necesităţile reale ale comunităţilor zonale.
3. Argumentarea ştiinţifică a perfecţionării în continuare a Serviciului Asisten
ţă Medicală Urgentă prin reorientarea dezvoltării capacităţilor în conformitate cu
epidemiologia urgenţelor medico-chirurgicale, a incidenţei morbidităţii şi mortali
tăţii populaţiei prin urgenţe medico-chirurgicale.
4. Adaptarea optimă a Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă la condiţiile so
cial-economice, geografice, cât şi la tendinţele demografice ale populaţiei RM.
5. Dezvoltarea şi perfecţionarea în continuare a capacităţilor Serviciului Asis
tenţă Medicală Urgentă; bazei tehnico-materiale, asigurării cu transport sanitar,
aparataj portativ şi de diagnosticare şi tratament, cât şi a procesului de pregătire
şi instruire a cadrelor medico-sanitare conform cerinţelor în domeniu în vigoare în
ţările Comunităţii Europene.
6. încadrarea şi integrarea Programului de Stat privind dezvoltarea Serviciului
Asistenţă Medicală Urgentă în strategiile naţionale şi de integrare Europeană în
domeniul sănătăţii publice.

Figura 61. Etapizarea Asistenţei M edicale de Urgenţă în R M
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Amplasarea în teritoriul Republicii a subdiviziunilor de AMU acoperă geo
grafic populaţia ţării cu asistenţă medicală urgentă în rază de până la 25 km, care,
de rând cu dotarea pe parcursul anilor 2003-2005 a Serviciului de AMU cu 200 de
autosanitare, au majorat substanţial, la toate etapele de organizare a ei, posibilită
ţile de intervenţie ale serviciului şi au condus Ia creşterea accesibilităţii populaţiei
republicii la asistenţa medicală de urgenţă {figura 61),
16.4. OBIECTIVELE DE DEZVOLTAREA ASISTENŢEI MEDICALE
DE URGENŢĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA
1. Reducerea mortalităţii, invalidităţii şi morbidităţii prin acordarea în caz de
urgenţe medico-chirurgicale a asistenţei medicale operative şi calitative.
2. Reducerea timpului de alarmare sub 90 de secunde, a timpului de ajungere
Ia caz (de la solicitare până la sosirea la caz) sub 10 min. în centrele municipale şi
oraşe şi sub 15 min. în localităţile rurale.
3. Constituirea unui sistem regionalizat de asistenţă medicală urgentă, repre
zentat prin staţia zonală de asistenţă medicală urgentă cu substaţii în centrele muni
cipale şi în raioane şi puncte de asistenţă medicală urgentă în teritorii.
4. Implementarea tehnologiilor şi metodelor de resuscitare şi terapie intensivă,
aprobate prin ordinele şi dispoziţiile Ministerului Sănătăţii şi OMS la toate nivelu
rile de organizare şi acordare a asistenţei medicale de urgenţă.
5. Asigurarea echităţii sociale în aspect de accesibilitate la asistenţă medicală
de urgenţă, atât a populaţiei urbane, cât şi a celei rurale.
6. Stabilirea ca normativ al incidenţei solicitărilor la 1000 de locuitori urbani
- 270 şi la 1 000 de locuitori rurali - 230, iar în medie pe republică 250 de solicitări
la 1000 de locuitori.
7. Asigurarea normativelor de asigurare a populaţiei cu echipe de asistenţă me
dicală urgentă - 0,8 echipe/tură şi cu unităţi de transport specializat - o autosanitară
la 10 mii de locuitori.
8. Restructurarea secţiilor de primire în departamente Medicină de Urgenţă
şi/sau unităţi primire urgenţe cu structură, cadre şi tehnologii adecvate primirii şi
tratamentului urgenţelor medico-chirurgicale polidisciplinare.
9. Implementarea standardelor de acordare a asistenţei medicale de urgenţă la
etapa de prespital şi în departamentele Medicină de Urgenţă/unităţi primire urgenţe.
10. Fortificarea Serviciului Republican AVIASAN.
11. Crearea unui sistem integrat, pre- şi intraspitalicesc de acordare a asistenţei
medicale de urgenţă pe baza unei cooperări în domeniu şi a standardizării asistenţei
medicale şi rezolvării urgenţelor medico-chirurgicale de la preluarea pacientului
până la internarea lui în departamentul Medicina de Urgenţă, şi sectorul intraspita
licesc specializat.
16.5. STRATEGIILE DE DEZVOLTARE A ASISTENŢEI MEDICALE
DE URGENŢĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA
1. Regionalizarea şi optimizarea structurii asistenţei medicale de urgenţă. Va fi
fortificat sistemul zonal de asistenţă medicală urgentă - Staţia Zonală cu substaţii
în municipii şi raioane, puncte de asistenţă medicală urgentă în teritorii. Va fi creat
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un sistem cu posibilităţi de intervenţie operativă, cu dirijare centralizată şi care
va asigura echitatea socială privind accesul populaţiei rurale şi urbane la asistenţa
medicală urgentă.
2. Ameliorarea şi perfecţionarea în continuare a calităţii asistenţei medicale de
urgenţă, precum şi asigurarea cu tehnologii, echipament medical şi medicamente
necesare acordării asistenţei în urgenţele medico-chirurgicale. Implementarea stan
dardelor obligatorii de dotare şi acordare a asistenţei medicale de urgenţă la toate
nivelurile.
3. Asigurarea rolului metodic şi organizaţional la nivel de z o n ă - de către Staţia
Zonală Asistenţă Medicală Urgentă şi la nivel naţional - de către Centrul Naţional
Ştiinţifico-Practic Medicină de Urgenţă.
4. Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor medico-sanitare din serviciul de asis
tenţă medicală urgentă şi a medicilor de alte specialităţi în medicina de urgenţă în
conformitate cu regulamentul stabilit de USMF „N.Testemiţanu”, precum şi crea
rea centrelor zonale de instruire în domeniul medicinei de urgenţă. Va fi asigurată
evaluarea şi adoptarea programelor în domeniul medicinei de urgenţă în conformi
tate cu cerinţele şi realizările ştiinţifice.
5. Dezvoltarea şi consolidarea serviciului operativ ca element cheie al servi
ciului p espitalicesc asistenţă medicală urgentă, implementarea telemedicinei şi a
sistemului informaţional integrat în scopul monitorizării, evaluării şi evidenţei sta
tistice cât şi a prestării serviciilor consultative de diagnostic şi tratament la distanţă
bolnavilor cu urgenţe medico-chirurgica'e.
6. Restructurarea secţiilor de primire a spitalelor republicane, municipale, ra
ionale în Departamente Medicină de Urgenţă şi/sau Unităţi Primire Urgenţe cu
structură, personal, aparataj, saloane de stabilizare şi cu posibilităţi de primire şi de
dezvoltare a urgenţelor polidisciplinare. Personalul Departamentelor Medicină de
Urgenţă/ Unităţi Primire Urgenţe cu pregătire în medicina de urgenţă va asigura
succesiunea cu etapa prespitalicească şi vor contribui la ameliorarea calităţii şi ope
rativităţii deservirii urgenţelor medico-chirurgicale.
Strategiile de dezvoltare a asistenţei medicale de urgenţă la etapa actuală se
axează pe implementarea tehnologiilor moderne de resuscitare cardio-respiratorie
şi cerebrală, a principiilor şi metodelor noi de terapie intensivă, de diagnostic şi
tratament în stările critice. Prin structurile sale organizatorice sistemele avansate de
medicină de urgenţă asigură realizarea sistemelor unice pre- şi intraspitaliceşti în
baza unor planuri-cadru de cooperare în domeniu, precum şi de educaţie/instruire
în medicina de urgenţă (4,5,6).
16.6.
STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ
A SERVICIULUI ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ
In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.891 din 17.07.2003
„Cu privire la crearea Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă din Moldova” a fost
creată structura Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă, au fost elaborate actele
normative ce reglementează structura organizatorică, obligaţiunile şi responsabi
lităţile fiecărei subdiviziuni în parte, modalitatea de acordare a asistenţei medicale
de urgenţă şi conlucrarea serviciului cu alte sectoare ale sistemului de sănătate şi
administraţia publică centrală şi locală.
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Structura Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă include Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic Medicină de Urgenţă, 4 Staţii Zonale Asistenţă Medicală Urgentă,
care au în componenţa lor 42 de substaţii Asistenţă Medicală Urgentă amplasate în
municipii şi centrele raionale, şi 84 de Puncte Asistenţă Medicală Urgentă, ampla
sate în localităţile rurale, asigurându-se astfel accesul populaţiei Ia asistenţă medi
cală de urgenţă (figura 62).
1. Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic Medicină de Urgenţă include clinica cu
589 de paturi, Serviciul republican AVIASAN, 4 secţii de ambulatoriu de ortopedie
şi traumatologie, amplasate în sectoarele Centru, Botanica, Buiucani şi Râşcani,
serviciul AMU pentru deservirea populaţiei municipiului Chişinău cu 5 substaţii
în sectoarele Centru, Botanica. Buiucani, Râşcani, Ciocana şi 5 Puncte AMU în
teritoriu.
2. Staţia Zonală AMU Centru cu 17 Substaţii în centrele raionale Anenii Noi,
Basarabeasca, Călăraşi, Criuleni, Cimişlia, Dubăsari, Căuşeni, Ialoveni, Nisporeni,
Orhei, Hânceşti, Ungheni, Rezina, Teleneşti, Şoldăneşti, Ştefan Vodă, Străşeni şi
35 de Puncte AMU în teritoriu.
3. Staţia Zonală AMU Nord cu 12 substaţii în mun.Bălţi şi în centrele raionale:
Glodeni, Făleşti, Sângerei, Râşcani, Drochia, Soroca, Floreşti, Edineţ, Ocnifa. Briceni, Donduşeni şi 24 de Puncte AMU în teritoriu.
4. Staţia Zonală AMU Sud cu 4 substaţii în centrele raionale Cahul, Cantemir,
Leova şi Taraclia şi 13 Puncte AMU în teritoriu.
5. Staţia Zonală AMU UTA Găgăi zia cu 3 substaţii în mun.Comrat, centrul
raional Ceadâr-Lunga şi orăşelul Vulcăn “jti şi 7 Puncte AMU în teritoriu.
Structura serviciului AMU la etapa Je prespital este acomodată la structura
administrativ-teritorială, Iuându-se în considerare nivelul morbidităţii prin urgenţe
medico-chirurgicale, particularităţile geografice, indicii demografici ai populaţiei
şi infrastructura sistemului de sănătate. în scopul asigurării operativităţii deservirii
urgenţelor medico-chirurgicale structura organizatorică a serviciului de AMU în re
publică prevede acoperirea geografică a populaţiei în raza de 25 km cu subdiviziuni
ale serviciului prespitalicesc AMU.
6. Staţiile se organizează în centrele municipale şi oraşe. Staţiile zonale sunt
centre organizator-metodice, în domeniul asistenţei medicale de urgenţă în terito
riu, unde sunt dislocate Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic Medicină de Urgenţă,
va asigura rolul organizator-metodic şi consultativ la nivel naţional.
7. Sistemul zonal de asistenţă medicală urgentă este reprezentat de Staţia Zo
nală de asistenţă medicală urgentă, cu substaţii în centrele raionale şi puncte de
asistenţă medicală urgentă în teritoriu pentru acoperirea geografică a populaţiei, cu
amplasarea în raza de până la 25 km a subdiviziunilor serviciului de AMU, în sco
pul asigurării operativităţii deservirii urgenţelor medico-chirurgicale. Numărul de
Substaţii şi Puncte AMU, teritoriile şi numărul populaţiei de deservire se stabilesc
de MS al RM în corespundere cu legislaţia şi normativele în vigoare.
8. Pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă Ia etapa de prespital, în
componenţa Staţiilor sunt organizate echipe AMU, al căror număr şi profil este
stabilit, reieşind din normativul 0,8 echipe/tură la 10 mii de locuitori. Fiecare staţie
trebuie să aibă în componenţa sa echipe generale (maturi, copii), echipe specializate
în cardiologie, neurologie, psihiatrie, reanimare copii şi maturi. Numărul echipelor
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specializate se stabileşte în conformitate cu structura nosologică a urgenţelor medi
co-chirurgicale, situaţia demografică şi geografică a teritoriului deservit, precum şi
în conformitate cu normativele stabilite de MS al RM.
M in is te ru l S ănă tă ţii

1

_________________

_________________

Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic Medicină de Urgenţă
cu Serviciul AMU, 5 Substaţii şi 5 Puncte AMU în mun. Chişinău Serviciul Republican “Aviasan”

Staţia
Zonală AMU “Centru”
cu 17 Substaţii în:
laloveni, Anenii Noi,
Criuleni. Dubăsari,
Străşeni, Ungheni.
Nisporeni, Călăraşi,
Hânceşti, Cimişlia,
Basarabeasca, Orhei,
Teleneşti, Rezina.
Şoldăneşti, Căuşeni,
Ştefan Vodă
şi 35 Puncte AMU

Staţia
Zonală AMU “Nord”
cu 12 Substaţii în:
mun.Bălţi, Glodeni,
Făleşti, Sângerei,
Râşcani, Drochia,
Soroca, Horeşti,
Edineţ. Ocniţa,
Briceni, Donduşeni
şi 24 Puncte AMU

Staţia
Zonală AMU “Sud”
cu 4 Substaţii în:
Cahul. Cantemir,
Leova, Taraclia
şi 13 Puncte AMU

Staţia
Zonală AMU
“UTA Găgăuzia”
cu 3 Substatii în :
Comrat. Ceadîr-Lunga.
Vul căneşti
şi 7 Puncte AMU

1

Figura 62. S erviciul Asistenţă M edicală Urgentă, MS al R M

Serviciul Asistenţă Medicală Urgentă prin structura sa organizatorică cores
punde obiectivelor strategice de restructurare şi dezvoltare atât ale sectorului spita
licesc, cât şi ale medicinei primare. în acelaşi timp, serviciul AMU este centralizat
la nivel naţional şi bine integrat în sistemul de sănătate al RM.
16.7.
FUNCŢIILE
SERVICIULUI ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ
Funcţiile obligatorii ale sistemului de asistenţă medicală urgentă s u n t:
1. Determinarea urgenţelor medico-chirurgicale şi iniţierea în materie de prim
ajutor prin instruirea populaţiei a contingentelor specializate în acordarea primu
lui ajutor, cadrelor medico-sanitare din sectorul medicinei primare şi a serviciului
asistenţă medicală urgentă.
2. Asigurarea accesului populaţiei rurale şi urbane la asistenţa medicală ur
gentă, crearea condiţiilor de alertare imediată a serviciului de asistenţă medicală
urgentă şi menţinerea capacităţii acestuia de a interveni operativ.
3. Aplicarea în timp util de către personal a tratamentului, după evaluarea com
petentă a diagnosticului şi stabilirea priorităţilor în acordarea asistenţei medicale de
urgenţă.
4. Stabilizarea funcţiilor vitale şi transportul operativ al pacientului de către
serviciul de asistenţă medicală urgentă cu structură, cadre şi tehnologii adecvate
acordării asistenţei specializate.
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5. Restructurarea secţiilor de internare în departamente Medicină de Urgenţă
cu structură, cadre şi tehnologii adecvate pentru primirea şi tratamentul urgenţelor
medico-chirurgicale.
6. Tratamentul în sălile de operaţii şi serviciile de reanimare-terapie intensivă.
7. Organizarea şi succesiunea interdisciplinară.
8. Planificare, instruire şi evaluare.

9. Cercetări ştiinţifice în domeniu.
16.8.
ORGANIZAREA ASISTENŢEI MEDICALE
DE URGENŢĂ POPULAŢIEI LA ETAPA DE PRESPITAL
Asistenţa medicală de urgenţă la etapa de prespital se acordă populaţiei din
teritoriul de deservire în regim non-stop de către Serviciul Asistenţă Medicală Ur
gentă care include: Staţia de asistenţă medicală urgentă (în continuare Staţia) şi
subdiviziunile sale - Substaţiile AMU şi Punctele AMU (în continuare Substaţii,
PAMU), departamentele Medicină de Urgenţă şi unităţile de primire urgentă, asigurându-se astfel drepturile cetăţenilor la asistenţa medicală urgentă, în conformitate
cu Articolul 36 al Constituţiei Republicii Moldova şi Legii cu privire la asigurarea
obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585-XIll din 27.02.98.
Asistenţa medicală urgentă la etapa de prespital se acordă în temeiul cerinţelor
actelor legislative şi normative în vigoare, ordinelor, hotărârilor, deciziilor Minis
terului Sănătăţii, CNAM, Programelor Naţionale în domeniu, Programului unic al
asigurării obligatorii de asistenţă medicală, Consiliului Administrativ, exigenţelor
IMSP CNŞPMU.
Serviciul AMU asigură accesul echitabil la asistenţă medicală de urgenţă po
pulaţiei ţării şi calitatea serviciilor medicale acordate.
Acordarea asistenţei medicale urgente populaţiei din teritoriu la etapa de pre
spital este asigurată de Staţie cu subdiviziunile sale (Substaţii şi PAMU), Depar
tamentele Medicină de Urgenţă şi/sau Unităţi Primire Urgenţe (secţii de internare)
din cadrul spitalelor republicane, municipale, raionale, subdiviziunile Serviciului
Asistenţă Medicală Primară (CMF, OMF), conform competenţelor sale şi profesiogramei medicului de familie (asistentului medicului de familie), alte instituţii
medicale.
Aria teritoriului de deservire a populaţiei de către Serviciul AMU este apro
bată de MS.
Serviciul AMU asigură acoperirea geografică a teritoriului de deservire cu am
plasarea subdiviziunilor sale în teritoriu (Substaţii şi PAMU) în rază de până la
25 km. în scopul asigurării echităţii sociale, accesibilităţii populaţiei la asistenţa
medicală de urgenţă, operativităţii reacţionării şi deservirii urgenţelor medico-chirurgicale.
Asistenţa medicală urgentă în teritoriu este asigurată reieşind din normativele
de asigurare a populaţiei cu echipe de AMU - 0,8 echipe / tură si cu unităţi de trans
port specializat - 1 autosanitară la 10 mii de locuitori.
Asistenţa medicală urgentă este solicitată în următoarele cazuri:
Accidente şi maladii acute, traumatisme, leziuni, combustii, intoxicaţii, hemo
ragii, lipotemii, convulsii, durere toracică, dureri abdominale sau de spate, acces de
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cord, accidente rutiere, electrocutări, înec şi alte stări ce pun în pericol viaţa, asigu
rând îngrijiri medicale primare de urgenţă, transportarea şi supravegherea acciden
taţilor, bolnavilor, gravidelor, nou-născuţilor şi mamelor lor etc. conform actelor în
vigoare la capitolele respective.
Pentru transportarea medicală asistată în cazurile reglementate prin ordinele
MS al RM Serviciul AMU asigură acordarea asistenţei medicale de urgenţă în zo
nele de calamităţi, dezastre, accidente, focare de afectare în masă a populaţiei.
Solicitarea asistenţei medicale de urgenţă se efectuează la numărul de telefon
unic pe ţară ”903” sau la adresare personală, cu înregistrarea numărului de telefon
a solicitantului, înregistrarea convorbirii telefonice a solicitantului cu dispeceratul
„903;.
întru solicitarea Serviciului de urgenţă, solicitantul este obligat să comunice
dispecerului adresa exactă, numele bolnavului sau accidentatului, vârsta şi motivul
apelului, să întâlnească echipa de AMU în stradă, în curte sau la intrare în casă.
Serviciul AMU asigură promptitudinea şi operativitatea rezolvării urgenţelor
medico-chirurgicale, dirijându-se de clasificarea ,.Color-Cod”.
Serviciul AMU asigură timpul de alarmare (de la preluarea solicitării la start)
sub 90 secunde; timpul de ajungere la caz (de la preluarea solicitării la sosire la caz)
sub 10 minute în centre municipale, oraşe şi sub 15 minute în localităţile rurale;
timpul de la oprirea autosanitarei până la primul contact cu medicul de gardă din
cadrul Departamentului Medicină de Urgenţă (secţia internare) sub 90 secunde şi
transmiterea bolnavului unităţii spitaliceşti sub 5 minute.
Asistenţa medicală de urgenţă se acordă în conformitate cu standardele de
acordare a AMU în urgenţele medico-chirurgicale.
Serviciul AMU organizează spitalizarea oportună a bolnavilor cu urgenţe-medico chirurgicale majore şi de gradul II în cadrul instituţiilor medico-sanitare pu
blice de profil.
Serviciul AMU asigură spitalizarea bolnavului în caz de agravare accentuată
a stării de sănătate, în timpul transportării, în cea mai apropiată instituţie sanitară
spitalicească, indiferent de forma de proprietate, profil şi prezenţa locurilor libere.
Dispeceratul central „903” al secţiei operative a Serviciului AMU (Staţiei)
transmite solicitările deservite de echipele AMU serviciului de asistenţă medicală
primară pentru informare şi deservire de către medicul de familie, care se docu
mentează conform cerinţelor în vigoare la acest capitol.
Serviciul AMU nu deserveşte solicitările neîntemeiate, nu eliberează certifica
te vizând incapacitatea de muncă, nu efectuează expertiza stării de ebrietate sau a
toxicomaniei, nu efectuează expertiza medico-legală şi nu eliberează nici un fel de
certificat în scris, nu efectuează consultaţii şi tratament programat, nu deserveşte
solicitările pentru constatarea cazurilor de deces şi nu asigură transportarea cada
vrelor medico-legale.
Deservirea urgenţelor medico-chirurgicale pe întreg teritoriu se efectuează cu
utilizarea unităţilor de transport sanitar, cu includerea girofarelor şi a sirenelor con
form regulamentelor stabilite.
Pe autosanitarele Serviciului AMU din teritoriul ţării este imprimat însemnul
internaţional al Serviciului de asistenţă medicală urgentă „CRUCEA VIEŢII” cu
şase braţe de culoare albastră, înconjurată de denumirea subdiviziunii căreia apar
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ţine ambulanţa. Pe ambulanţă este imprimat numărul unic naţional ,,903”, pe par
tea anterioară „AMBULANŢA”, imprimat inversat pe ambele părţi ale caroseriei
„ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ”. Unităţile de transport sanitar din dota
rea Serviciului AMU sunt înmatriculate sub un număr unic naţional „AMU”.
Personalul medico-sanitar al Serviciului AMU este asigurat cu vestimentaţie
cu destinaţie specială iarnă-vară, care corespunde culorilor internaţionale ale servi
ciului AMU - oranj (sau roşu) şi albastru, şi de protecţie.
Serviciul de poliţie rutieră contribuie la asigurarea priorităţii transportului sa
nitar din cadrul Serviciului AMU în traficul rutier.
Serviciul AMU colaborează continuu cu serviciul de medicină preventivă, ser
viciile: de poliţie, pompieri, salvatori, antiincendiar, subdiviziunile Armatei Naţio
nale dislocate în teritoriul de deservire, administraţia publică locală.
Serviciul AMU furnizează informaţii telefonice privind acordarea recentă a
asistenţei medicale bolnavilor şi accidentaţilor, confirmarea locului de spitalizare
şi informaţia fiind oferită Ia solicitarea cetăţenilor de către biroul de informaţii al
secţiei operative sau de dispeceratul central. Orice informaţie oficială în mod scris
poate fi furnizată doar în baza interpelării organelor de justiţie, poliţiei sau cererii
oficiale a persoanei juridice sau fizice, depusă pe numele medicului-şef (director)
al Serviciului AMU (Staţiei) şi avizată spre executare, în conformitate cu legislaţia
în vigoare la acest capitol.
Serviciul AMU întocmeşte (în 2 exemplare prin hârtie indigo) actul despre
bunurile materiale (bani, obiecte de preţ etc.), diverse documente, găsite în cazul
solicitărilor la bolnavii inconştienţi, în stare de ebrietate sau decedaţi fară persoane
de însoţire şi transmiterea acestora medicului de gardă din cadrul Departamentului
Medicină de Urgenţă (secţiei internare) sau reprezentantului poliţiei, sub semnătură
personală cu solicitarea semnăturii persoanei căreia i-а fost transmis bolnavul sau
cadavrul şi prezintă primul exemplar medicului coordonator de gardă.
16.9.
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII
STAŢIEI DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ

I.
Dispoziţii generale. Staţia este componentă funcţional-structurală a S
viciului Asistenţă Medicală Urgentă (în continuare Serviciul AMU) la etapa de
prespital, care asigură administrarea serviciilor de AMU acordate populaţiei din
teritoriul de deservire.
Staţia îşi desfăşoară activitatea în baza politicii MS în domeniul sănătăţii publi
ce şi medicinei urgente şi calamităţilor, în activitatea sa se călăuzeşte de prevederile
actelor legislative şi normativelor în vigoare, hotărârilor, ordinelor şi deciziilor MS,
CNAM (ce ţin de serviciile medicale contractate din contul fondurilor asigurărilor
obligatorii de asistenţă medicală), de cerinţele IMSP CNŞPMU, deciziile Consi
liului Administrativ, ordinele şi dispoziţiile emise de către medicul şef ^director) al
Staţiei, precum şi de alte acte normative.
Staţia este subordonată MS (fondator), IMSP CNŞPMU.
Staţiei se subordonează Substaţiile şi Punctele de asistenţă medicală de urgen
ţă din teritoriul de deservire.
Hotarele teritoriilor de deservire ale Staţiei sunt aprobate de MS.
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întru realizarea atribuţiilor sale Staţia colaborează cu specialiştii MS, speci
alistul principal netitular al MS în domeniul medicinei urgente şi al calamităţilor,
CNAM, serviciul de monitorizare, evaluare şi integrare a serviciului AMU din ca
drul IMSP CNŞPMU, conducătorii serviciului de asistenţă medicală primară şi ser
viciului spitalicesc din teritoriul de deservire, cu serviciul de medicină preventivă,
serviciul de poliţie, serviciul de pompieri, administraţia publică locală.
II. Organizarea Staţiei.
Organizarea Staţiei este conformată următoarelor principii şi componente
structurale:
Staţia este o instituţie medico-sanitară publică, care asigură în regim non-stop
asistenţa medicală urgentă populaţiei din aria de deservire la etapa de prespital.
Staţia este o unitate funcţional-componentă a Serviciului medicină de urgenţă
şi calamităţi, a cărei organizare este orientată spre desfăşurarea activităţilor eficien
te în situaţii excepţionale.
Staţia este persoană juridică, care dispune de state de funcţii, ştampilă şi antet,
cont bancar în conformitate cu legislaţia în vigoare, abilitată cu dreptul de a mane
vra şi întări baza tehnico-materială.
Staţia este condusă de către medicul-şef (director), care poartă responsabili
tate personală pentru întreg spectrul de activităţi în cadrul ei, inclusiv de nivelul
organizării şi calitatea serviciilor de AMU acordate populaţiei din teritoriul de
deservire.
Staţia este concomitent centru organizator-metodic, în domeniul asistenţei me
dicale de urgenţă în teritoriul de dislocare.
Staţia subordonează Substaţiile de asistenţă medicală urgentă (în continuare
Substaţiile) amplasate în municipii, centre raionale şi Punctele de asistenţă medi
cală urgentă (în continuare PAMU), amplasate în localităţi rurale, pentru acoperi
rea geografică a teritoriului de deservire, cu amplasarea subdiviziunilor Serviciului
AMU în raza de până la 25 km, şi asigurarea operativităţii deservirii urgenţelor
medico-chirurgicale.
Staţia stabileşte numărul de Substaţii şi PAMU, ţinând cont de aria de deservi
re şi numărul populaţiei, în conformitate cu normativele în vigoare.
Staţia este amplasată într-un edificiu care corespunde exigenţelor sanitaro-igi
enice şi tehnice respective pentru desfăşurarea unei activităţi adecvate a Serviciului
AMU, conform cerinţelor în vigoare.
Echipa de asistenţă medicală urgentă este o unitate structurală a subdiviziuni
lor Staţiei, care acordă asistenţă medicală urgentă solicitanţilor la locul solicitării
şi în timpul transportării bolnavilor spre spital, în cadrul subdiviziunilor AMU, în
cazul adresărilor de sine stătător.
în componenţa Staţiei sunt organizate echipe de AMU, numărul şi profilul că
rora este stabilit conform normativului de 0,8 echipe / tură la 10 mii de locuitori.
Staţia include în componenţa sa echipe generale (maturi, copii), echipe spe
cializate cardiologice, neurologice, psihiatrice, reanimare copii şi maturi, numărul
cărora se stabileşte în conformitate cu structura nosologică a urgenţelor medicochirurgicale, situaţia demografică şi geografică a teritoriului deservit şi normativele
în vigoare la acest capitol.
Staţiile se clasifică în trei categorii, în funcţie de numărul populaţiei din teri
toriul de deservire:
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Categoria I - deservesc peste 650.001 locuitori.
Categoria II - deservesc 200.001-650.000 locuitori.
Categoria III - deservesc până la 200.000 locuitori.
Substaţiile se clasifică în trei categorii în funcţie de numărul de echipe AMU:
Categoria I - substaţiile care au în statele de funcţii 13 echipe AMU şi mai
mult.
Categoria II - substaţiile care au în statele de funcţii 6-12 echipe AMU.
Categoria III - substaţiile care au în statele de funcţii 2-5 echipe AMU.
Punctele AMU dispun în statele de funcţii de 1,0-1,75 echipe AMU.
Staţia este atribuită instituţiilor medico-sanitare de primă necesitate fiind asi
gurată cu energie electrică conform instituţiilor de categoria I.
In scopul realizării obiectivelor şi funcţiilor de bază, în componenţa Staţiilor
se organizează următoarele structuri:
a) Secţia operativă cu dispeceratul central „903”, serviciul „sfatul medicu
lui”, serviciul control de linie, biroul de informaţii.
b) Secţia asistenţă medicală urgentă cu echipe de profil general maturi, copii,
echipe specializate de cardiologie, neurologie, psihiatrie, reanimare maturi, reani
mare copii, echipe de felceri, centrul diagnostic consultativ electrocardiografie la
distanţă (numărul, profilul şi amplasarea în teritoriu a echipelor de AMU se stabi
leşte în baza necesităţilor populaţiei în asistenţă medicală urgentă, structura nosologică a urgenţelor medico-chirurgicale, situaţia demografică şi particularităţile
geografice ale zonelor deservite).
c) Secţia organizator-metodică cu secţia informatică şi statistică medicală,
serviciul tehnică de calcul şi informatică medicală, secţia asigurare şi optimizare
AMU, Centrul de instruire în domeniul medicinii urgente.
d) Farmacie.
e) Substaţii de asistenţă medicală urgentă şi puncte de asistenţă medicală ur
gentă amplasate în teritoriu.
f) Secţia resurse umane.
g) Contabilitate.
h) Serviciul economie.
i) Serviciul juridic.
j) Serviciul tehnic şi gospodărie cu serviciul de telecomunicaţii, serviciul de
exploatare şi reparaţie auto, serviciul de exploatare şi reparaţie a tehnicii medicale.
k) Aparatul administrativ (structura şi statele de personal care se aprobă anual
de către MS prin coordonare cu IMSP CNŞPMUJ.
Intru asigurarea legăturilor operative şi recepţionarea solicitărilor, Staţia este
dotată cu legătură telefonică urbană, asigurându-se 3 linii „903”la 100 mii de locu
itori (însă nu mai puţin de 2 linii la Substaţie),legătură radio cu echipele AMU şi
legătură directă cu IMSP teritoriale, serviciul poliţie, serviciul pompieri.
Asigurarea Staţiei cu transport sanitar se efectuează reieşind din normativul:
1 autosanitară la 10 mii locuitori şi sunt dotate conform normelor aprobate de MS.
Unităţile de transport sanitar din dotarea Staţiei sunt înmatriculate sub un nu
măr unic naţional „AMU”.
Pentru asigurarea controlului asupra organizării nivelului de acordare a asis
tenţei medicale urgente în teritoriu. Staţia este dotată cu o autosanitară (de tip pentru pasageri).
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III. Atribuţiile.
Staţia asigură:
> Organizarea controlului asupra respectării cerinţelor actelor legislative,
normative şi de directivă în vigoare la capitolul sănătăţii publice şi asistenţei me
dicale urgente.
> Organizarea controlului asupra calităţii serviciilor medicale urgente acor
date în cadrul Staţiei şi subdiviziunilor sale, prevăzute de Programul unic al asigu
rării obligatorii de asistenţă medicală.
> Planificarea activităţilor sale la toate compartimentele (devizului de veni
turi şi cheltuieli, aprecierii statelor de funcţii, asigurării cu transport sanitar, aparataj şi echipament medical, medicamente, articole parafarmaceutice, inventar gos
podăresc, moale, de protecţie etc., conform normativelor în vigoare) şi a evaluării
continue a informaţiei respective, ţinându-se cont de particularităţile teritoriilor
deservite.
> Acordarea suportului organizator-metodic subdiviziunilor sale.
> Organizarea instruirii medicilor, felcerilor şi cadrelor auxiliare în domeniul
acordării asistenţei medicale urgente în conformitate cu exigenţele în vigoare.
> Crearea şi reînnoirea permanentă a rezervei de medicamente, material de
pansament, echipament şi aparataj medical, truse de prim ajutor şi alt echipament
necesar pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă calitative, inclusiv în situ
aţii excepţionale.
> Conlucrarea eficientă a serviciului AMU cu serviciul de Asistenţă Medi
cală Primară şi cel spitalicesc, serviciul medicinii preventive, serviciul pompieri,
poliţie, serviciile comunale în acordarea operativă a asistenţei medicale de urgenţă
populaţiei, inclusiv în situaţii excepţionale.
> Evaluarea şi perfectarea continuă a nivelului de asistenţă medicală de ur
genţă acordată populaţiei din teritoriul de deservire.
> Organizarea recepţionării apelurilor de la populaţie la numărul unic „903”
şi readresarea lor dispeceratelor Substaţiilor, PAMU subordonate întru deservirea
operativă a solicitărilor şi acordarea asistenţei medicale urgente de calitate.
> Organizarea deservirii urgenţelor medico-chirurgicale de către autosanita
re cu includerea sirenei şi girofarelor, în scopul asigurării priorităţii transportului
sanitar în traficul rutier şi deservirii operative în conformitate cu regulamentele în
vigoare.
> Organizarea asistenţei medicale urgente populaţiei la etapa de prespital, în
conformitate cu standardele medico-economice aprobate.
> Organizarea preluării bolnavilor, accidentaţilor şi acordării asistenţei me
dicale de urgenţă la locul solicitării, pregătirea pacienţilor pentru transportare me
dicală asistată şi susţinerea funcţiilor vitale în timpul transportării către instituţia
medicală care recepţionează urgenţele medico-chirurgicale.
> Organizarea spitalizării bolnavilor cu urgenţe medico-chirurgicale, feme
ilor gravide, nou-născuţilor cu mamele lor, care necesită tratament în condiţii de
spital, spitalizării programate a bolnavilor, care necesită transportare supravegheată
asistată la solicitarea personalului medical.
> Transportarea urgenţelor medico-chirurgicale contagioase, care necesi
tă asistenţă medicală specializată asistată (instituţia care recepţionează urgenţele
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medico-chirurgicale contagioase este obligată să efectueze prelucrarea sanitară a
autosanitarei).
> Participarea echipelor mobile de intervenţie la lichidarea consecinţelor medico-sanitare, cauzate de calamităţi în teritoriul deservit, cît şi în afara lui. conform
deciziilor organelor ierarhic superioare.

> Aprecierea unităţilor spitaliceşti, unde vor fi spitalizaţi bolnavii prin inter
mediul Serviciului AMU şi monitorizarea locurilor disponibile.
> Spitalizarea bolnavilor, în cazul agravării accentuate a stării sănătăţii, în
cele mai apropiate instituţii medico-sanitare, indiferent de forma de proprietate,
profil şi prezenţa locurilor libere.
> Mobilizarea echipelor de AMU în zonele de calamităţi, conform regula
mentelor stabilite, şi participarea la lucrările de lichidare a consecinţelor medicosanitare ale calamităţilor.
> Acordarea serviciilor informative şi consultative populaţiei, în conformita
te cu prevederile prezentului ordin.
> Respectarea măsurilor de protecţie şi securitate a muncii, antiincendiare şi
sanitaro-antiepidemice în cadrul subdiviziunilor sale.
> Participarea la şedinţele organizate în cadrul MS, 1MSP CNŞPMU, Consi
liului Medical şi la şedinţele operative organizate în cadrul serviciului de asistenţă
medicală primară şi al unităţilor spitaliceşti din teritoriul de deservire.
IV. Drepturi.
Staţia are dreptul să:
> Refuze solicitarea, cu readresarea solicitantului, la necesitate, reţelei teri
toriale de asistenţă medicală primară şi transmiterea oficială a solicitării pentru de
servire în cazurile când solicitarea este neîntemeiată şi nu se încadrează în noţiunea
de urgenţă medico-chirurgicală şi nu ţine de competenţa Serviciului AMU (faptul
refuzului poate fi admis doar cu acceptul medicului coordonator de gardă al secţiei
operative).
> Solicite informaţia necesară de la conducătorii serviciului AMP şi celui
spitalicesc întru monitorizarea, evaluarea şi controlul asupra activităţii Serviciului
AMU subordonat şi aprecierea nivelului conlucrării subdiviziunilor AMU subordo
nate cu serviciul AMP şi cel spitalicesc; să invite conducătorii serviciului Asistenţă
Medicală Primară şi ai serviciului spitalicesc pentru participare la şedinţele organi
zate în cadrul Staţiei.
> Propună MS, coordonând preventiv cu 1MSP CNŞPMU măsuri de perfec
tare a Serviciului AMU în teritoriu.
V. Responsabilităţi.
Staţia este responsabilă pentru:
> Nivelul adecvat de realizare a cerinţelor de acordare a asistenţei medicale
de urgenţă în vigoare populaţiei din teritoriul de deservire la etapa de prespital în
regim non-stop. iar în cazul situaţiilor excepţionale şi în afara teritoriului de deser
vire.
> Asigurarea timpului de ajungere la caz (de la solicitare la sosire la caz) sub
10 minute în centre municipale, raionale, oraşe şi sub 15 min. în localităţile rurale.
> Transportarea bolnavilor şi accidentaţilor, gravidelor, nou-născuţilor şi
mamelor lor în spitale şi maternităţi.
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> Participarea la lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale, ce ţin de
acordarea asistenţei medicale urgente populaţiei şi prezenţa în aceste scopuri a re
zervei lunare de medicamente, material de pansament, echipament şi aparataj me
dical, brancarde, seturi de echipament şi truse pentru desfăşurarea şi multiplicarea
numărului de echipe AMU .
> Informarea instanţelor ierarhic superioare despre cazurile excepţionale,
numărul accidentaţilor şi bolnavilor în conformitate cu regulamentul în vigoare Ia
acest capitol.
> Dotarea cu surse autonome de energie, legături radio-telefonice operative
şi transport sanitar de rezervă.
> Acordarea volumului necesar de asistenţă medicală urgentă de calitate po
pulaţiei.
> Veridicitatea informaţiei statistice întocmite şi prezentate organelor ierar
hic superioare.
r Furnizarea informaţiei solicitate de către populaţie, organele de stat, de
drept şi instanţele de judecată, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind acce
sul la informaţie.
> Prezentarea informaţiei solicitate de către MS, CNAM şi IMSP CNŞPMU,
conform cerinţelor şi termenelor de prezentare stabilite.
> Analiza (lunară, semestrială, anuală) activităţii Staţiei şi subdiviziunilor
sale cu specificarea rezervelor şi măsurilor ce necesită a fi întreprinse, prezentarea
informaţiei IMSP CNŞPMU în termenele stabilite.
> Examinarea obiectivă în termenele stabilite de legislaţia în vigoare a peti
ţiilor, solicitărilor parvenite de la populaţia din aria de deservire privind acordarea
asistenţei medicale urgente.
VI. Dispoziţii finale.
Staţia nu eliberează certificate medicale, nu este în drept să primească decizii
vizând incapacitatea temporară de muncă, nu efectuează expertiza stării de ebrieta
te sau a toxicomaniei, nu efectuează expertiza medico-legală şi nu eliberează nici
un fel de certificat în scris, nu efectuează consultaţii şi tratament programat, nu
asigură transportarea cadavrelor medico-legale.
Nivelul acordării asistenţei medicale urgente se apreciază, în baza standardelor
medico-economice aprobate, în modul stabilit.
Staţia este reprezentată în instituţiile de stat şi obşteşti, instanţele de judeca
tă. alte instituţii, sursele mass-media de către medicul-şef (directorul) al Serviciu
lui AMU (Staţiei) sau de persoanele desemnate de către conducătorul Serviciului
AMU.
Controlul asupra activităţii Staţiei se efectuează de către MS, CNAM, IMSP
CNŞPMU în modul stabilit.
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16.10.
SECŢIA OPERATIVĂ
A SERVICIULUI ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ
Organizarea activităţii secţiei operative din cadruI Serviciului Asistenţă
M edicală Urgentă.
I. Dispoziţii generale.
Secţia operativă este o subdiviziune structurală şi funcţională a Serviciului
Asistenţă Medicală Urgentă (Staţiei), care asigură recepţionarea centralizată a ape
lurilor populaţiei cu solicitarea asistenţei medicale de urgenţă la numărul unic pe
ţară „903”, solicitărilor pentru efectuarea transportărilor medicale asistate regle
mentate prin ordinul în cauză, trierea solicitărilor conform gradului de urgenţă şi
manevrarea operativă a echipelor mobile de intervenţie pentru deservirea oportună
a solicitărilor şi controlul asupra activităţii echipelor în misiune.
Secţia operativă include în componenţa sa serviciul de dispecerat central „903”
cu dispeceratele din cadrul Substaţiilor şi punctelor de AMU (în continuare PAMU)
subordonate, serviciul de consultaţii şi informaţii „Sfatul Medicului 963”, serviciul
de informaţii operative şi serviciul control de linie.
Secţia operativă îşi desfăşoară activitatea în regim non-stop, conform progra
mului aprobat de către medicul şef (director) al Serviciului AMU (Staţiei) şi se
subordonează conducerii Serviciului AMU (Staţiei).
Secţia operativă include în componenţa sa, conform normativelor aprobate de
MS, unităţi de medici coordonatori de gardă, unităţi de medici de urgenţă în cadrul
serviciului de consultaţii şi informaţii „Sfatul medicului 963”, felceri (asistenţi me
dicali) în cadrul serviciului de informaţii operative, felceri şi medici de urgenţă în
cadrul serviciului control de linie, felceri (asistenţi medicali)- dispeceri în cadrul
dispeceratului central „903” pentru recepţionarea apelurilor.
Secţia operativă se subordonează şefului secţiei respective, care este respon
sabil pentru organizarea asistenţei medicale de urgenţă populaţiei din teritoriul de
deservire, medicului-şef (director) al Serviciului AMU (Staţiei), medicilor-şefi (di
rectori) adjuncţi ai Serviciului AMU (S taţiei).
Secţiei operative îi este subordonat tot personalul de gardă al Serviciului AMU
(Staţiei).
Secţia operativă îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile le
gislaţiei în vigoare, actelor normative şi de directivă ale MS, CNÄM, cerinţelor
IMSP CNŞPMU, ordinelor, deciziilor medicului-şef (director) al Serviciului AMU
(Staţiei).
Secţia operativă este dotată cu mijloace operative de legătură, aparataj radioemisie-recepţie, sistem computerizat de înregistrare a apelurilor, ecranizare, evi
denţă statistică şi surse autonome de iluminare şi mijloace ecranizate de suprave
ghere a echipelor de AMU mobile de intervenţie.
Secţia operativă îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu Departamentele de
Medicină Urgentă (secţiile internare), instituţiile medico-sanitare publice teritori
ale, centrele de medicină preventivă, subdiviziunile direcţiei pompieri şi salvatori,
poliţie şi subdiviziunile Armatei Naţionale dislocate în teritoriul de deservire.
Personalul secţiei operative este asigurat cu vestimentaţie cu destinaţie specia
lă iarnă-vară în culorile internaţionale ale Serviciului AMU - oranj şi albastru.
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Secţia operativă dispune de spaţii (încăperi) destinate pentru amplasarea dis
peceratului central „903”, serviciului de consultaţii şi informaţii „Sfatul Medicului
963”, serviciului de informaţii operative, serviciului control de linie şi şefului sec
ţiei operative.
II. Atribuţii.
Secţia operativă a Serviciului AMU asigură:
Controlul asupra respectării deciziilor secţiei operative de către întreg persona
lul Serviciului AMU (Staţiei).
Recepţionarea apelurilor populaţiei cu solicitarea asistenţei medicale de ur
gentă la numărul unic naţional ,.903” al dispeceratului central, dotat cu sistem
computerizat de ecranizare, evidenţă şi transmiterea solicitărilor subdiviziunilor
subordonate Serviciului AMU (Staţiei), pentru deservirea operativă a urgenţelor
medico-chirurgicale.
Trierea eficientă a solicitărilor conform gradului de urgenţă.
Menţinerea, după caz, a contactului cu solicitantul, prin chestionarea apelatorului cu utilizarea Indicaţiilor de Prim Ajutor tip HELP MI şi a metodologiei de:
• Observare - ABC.
• Evaluare Primară
• GCS (sc. Glasgow) - deschiderea ochilor - răspuns verbal - răspuns motor
• GRAMS
Aprecierea gradului de urgenţă a apelurilor şi prioritizarea cazurilor.
Desemnarea celor mai potrivite resurse disponibile pentru executarea misiunii
de intervenţie cu alegerea modalităţii potrivite de legătură cu Departamentele Me
dicină Urgentă(secţiile internare) sau alte echipe mobile de intervenţie, unităţi de
poliţie şi pompieri, pentru rezolvarea definitivă a cazului.
Mobilizarea celei mai apropiate (de locul solicitării) şi adecvate (conform
competenţelor) echipe pentru rezolvarea definitivă a cazului.
Dirijarea cu toate echipele AMU mobile de intervenţie, personalul medico-sanitar şi mijloacele de transport sanitar subordonate Serviciului AMU (Staţiei).
Starea de alertă „în aşteptare” a resurselor, coordonarea tuturor participanţilor
pentru buna desfăşurare a misiunii şi modalitatea practică de rezolvare a solicitări
lor la asistenţă medicală de urgenţă.
Controlul activităţii echipelor AMU mobile de intervenţie în misiune.
Organizarea asistenţei medicale de urgenţă în zonele de calamităţi, dezastre,
accidente, focare de afectare în masă a populaţiei până Ia etapa lichidării acestora.
Operativitatea intervenţiilor prin asigurarea timpului de alarmare sub 90 secun
de (de la preluarea solicitării la start), timpul de ajungere la caz (de la preluarea so
licitării la sosire la caz) sub 10 minute în centre municipale, oraşe şi sub 15 minute
in restul solicitărilor din teritoriu. Timpul de la oprirea autosanitarei până la primul
contact cu medicul de gardă din Departamentul Medicină Urgentă (secţia internare)
sub 90 secunde şi sub 5 minute transmiterea bolnavului unităţii spitaliceşti.
Organizarea transportării medicale asistate a categoriilor reglementate în pre
zentul ordin.
Furnizarea informaţiei la solicitarea populaţiei, organelor de justiţie, poliţiei,
persoanelor fizice, juridice, în strictă conformitate cu legislaţia despre accesul la
informaţie în vigoare şi prevederile prezentului ordin.
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Controlul asupra prezentării de către echipele AMU mobile de intervenţie a
documentaţiei statistice de evidenţă a activităţii operative în termenele stabilite.
Prezentarea informaţiei operative conducătorilor Serviciului AMU (Staţiei),
organelor ierarhic superioare, conform cerinţelor în vigoare la acest capitol.
III. Drepturi.
Secţia operativă a Serviciului AMU are dreptul să:
Refuze solicitările neargumentate.
Contribuie cu propuneri privitor la perfectarea asistenţei medicale de urgenţă.
Apeleze, în caz de necesitate, la ajutorul consultativ al medicului coordonator
al serviciului operativ, conducerea Serviciului AMU (Staţiei).
Organizeze expertiza personalului medico-sanitar şi auxiliar la alcool şi în caz
de necesitate să-l excludă din serviciul de gardă.
IV. Responsabilităţi
Secţia operativă a Serviciului AMU este responsabilă pentru:
Deciziile luate în cadrul activităţii sale.
Controlul asupra calităţii şi operativităţii executării deciziilor de către perso
nalul subordonat.
Corectitudinea şi operativitatea organizării asistenţei medicale urgente popula
ţiei din teritoriul de deservire.
Corectitudinea recepţionării solicitărilor şi trierea apelurilor conform gradului
de prioritate a urgenţelor şi asigurarea desenării operative.
Refuzul de acordare a asistenţei medicale urgente în conformitate cu legislaţia
în vigoare.
Realizarea promptă şi corectă a atribuţiilor şi responsabilităţilor angajaţilor
subordonaţi.
Calitatea activităţii desfăşurate, respectarea normelor de protecţie şi securitate
a muncii, precum şi a principilor de etică şi deontologie medicală.
Respectarea drepturilor pacientului conform legislaţiei în vigoare.
Respectarea standardelor de acordare a asistenţei medicale de urgenţă.
Informarea prin telefon (raţie) a Departamentului Medicină Urgentă (secţia
internare) despre transportarea spre spital a bolnavului (lor) cu urgenţe medico-chi
rurgicale, timpul aproximativ de sosire şi furnizarea altei informaţii necesare pentru
rezolvarea operativă a cazului.
Calitatea organizării asistenţei medicale în caz de accidente, calamităţi, focare
de afectare a unui număr mare de populaţie.
Organizarea spitalizării bolnavului în caz de agravare accentuată a stării de să
nătate, în timpul transportării, în cea mai apropiată instituţie sanitară spitalicească,
indiferent de forma de proprietate, profil şi prezenţa locurilor libere.
Corectitudinea informaţiei furnizate populaţiei despre solicitările recent deser
vite de către serviciul AMU şi faptul spitalizării bolnavilor.
Promptitudinea şi veridicitatea informaţiei operative prezentate conducerii şi
organelor ierarhic superioare.
Organizarea şi calitatea serviciilor acordate populaţiei de către serviciul „Sfa
tul medicului 963”.
Completarea calitativă a documentaţiei de evidenţă statistică medicală.
Asigurarea conlucrării operative cu instituţiile m edico-sanitare publice te
ritoriale, subdiviziunile prim ăriilor şi informarea lor operativă conform cerin
ţelor existente.
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V. Dispoziţii finale.
Deciziile secţiei operative privitor la organizarea şi acordarea asistenţei me
dicale urgente populaţiei teritoriului deservit sunt obligatorii pentru îndeplinire de
către tot personalul medico-sanitar şi auxiliar de gardă.
Solicitările transmise de către dispeceratul central ,.903” al secţiei operative,
serviciului asistenţei medicale primare sunt obligatorii pentru deservirea operativă
de către medicii de familie conform prevederilor ordinului în cauză.
Controlul asupra activităţii secţiei operative se realizează în ordinea stabilită
de către MS, IMSP CNŞPMU, m edicul-şef (directorul) al Serviciului AMU (Sta
ţiei), medicii-şefi (directori) adjuncţi ai Serviciului AMU (Staţiei), şeful secţiei
operative.
16.11.
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII
PUNCTULUI DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ
I. Dispoziţii generale.
Regulamentul stabileşte modul de organizare, atribuţiile, drepturile şi respon
sabilităţile Punctului de Asistenţă Medicală Urgentă (în continuare PAMU).
PAMU constituie o subdiviziune structurală şi funcţională a Substaţiei din com
ponenţa Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă (în continuare Serviciul AMU),
care acordă asistenţă medicală urgentă la etapa de prespital populaţiei din zona de
deservire.
PAMU se subordonează medicului-şef (director) al Serviciul AMU (Staţiei) şi
şefului Substaţiei, şefului secţiei operative, iar în activitatea operativă - medicului
coordonator de gardă al secţiei operative.
PAMU acordă asistenţă medicală de urgenţă populaţiei din teritoriul de deser
vire prin intermediul echipelor de AMU, solicitând în caz de necesitate echipe de
AMU specializate subordonate Serviciului AMU (Staţiei).
Aprecierea statutului de funcţiuni, unităţilor de transport sanitar, aparatajului
şi echipamentului medical, medicamentelor, consumabilelor se efectuează de către
conducerea Serviciul AMU(Staţiei) conform normativelor aprobate de MS.
PAMU îşi desfaşoară activitatea în baza strategiei MS în domeniul sănătăţii
publice şi medicinei de urgenţă şi calamităţi, în activitatea sa se călăuzeşte de actele
legislative şi normative în vigoare, hotărârile, ordinele şi deciziile MS, CNAM (ce
ţin de serviciile medicale contractate din contul fondurilor asigurărilor obligatorii
de asistenţă medicală), cerinţele IMSP, CNŞPMU, deciziilor Consiliului Adminis
trativ, ordinelor şi dispoziţiilor emise de către medicul-şef (director) al Serviciul
AMU (Staţiei), precum şi de alte acte normative.
întru realizarea atribuţiilor sale PAMU colaborează cu şeful Substaţiei, con
ducătorul Serviciului Asistenţă Medicală Primară din teritoriu, conducătorul Servi
ciului spitalicesc, subdiviziunile serviciului poliţie, serviciului pompieri, adminis
traţia publică locală.
II. Organizarea.
Organizarea PAMU este conformată următoarelor principii şi componente
structurale:
PAMU este o subdiviziune funcţional-componentă a Serviciul AMU (Staţiei)
subordonată şefului Substaţiei, iar în activitatea operativă - medicului coordonator
de gardă al secţiei operative a Serviciului AMU (Staţiei).
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Programarea activităţii PAMU este dirijată de către şeful Substaţiei.
PAMU este condus de către şef - medic-specialist în domeniul medicinii de
urgenţă sau felcer (asistent medical) cu grad de competenţă adecvat, care poartă
responsabilitate personală pentru organizarea şi acordarea asistenţei medicale de
urgenţă populaţiei din teritoriul de deservire a PAMU.
PAMU sunt amplasate în teritoriul satelor, comunelor, în scopul acoperirii ge
ografice a teritoriului de deservire cu subdiviziuni ale Serviciului AMU în raza de
până la 25 km (numărul şi amplasarea în teritoriu a PAMU se stabileşte în confor
mitate cu normativele aprobate de MS).
Hotarele zonei de deservire a PAMU sunt convenţionale, motiv pentru care.
echipele de AMU pot fi trimise de către conducerea Serviciului AMU (Staţiei) Sub
staţiei şi secţiei operative în zonele de activitate ale altor Substaţii în caz de nece
sitate.
PAMU este amplasat în edificiul care corespunde exigenţelor sanitaro-igieni
ce şi tehnice respective pentru desfăşurarea unei activităţi adecvate a Serviciului
AMU, conform cerinţelor în vigoare.
Edificiul PAMU posedă:
> o încăpere pentru dispeceratul PAMU ,,903” asigurat cu legătură telefonică
directă cu dispeceratul central al Staţiei, cu staţie staţionară de radio pentru
legătura directă cu echipele de AMU şi legătură directă cu Substaţia, spita
lele care recepţionează urgenţele medico-chirurgicale şi subdiviziunile Ser
viciului Asistenţă Medicală Primară amplasate în teritoriul de deservire;
> o încăpere pentru păstrarea şi completarea echipelor de AMU cu medica
mente, aparataj şi echipament medical;
> o încăpere pentru personalul medico-sanitar;
> o încăpere pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă;
> unităţi de transport specializat (autosanitare) radioficat, dotat conform nor
mativelor aprobate de MS;
> sursă de iluminare autonomă;
> teren de parcare a autosanitarelor.
în componenţa PAMU sunt organizate echipe generale de AMU, echipe de
felceri, numărul cărora este stabilit, conform normativului de 0.8 echipe /tură la 10
mii locuitori.
Echipa de asistenţă medicală urgentă este o unitate funcţională a PAMU, care
acordă asistenţă medicală urgentă solicitanţilor la locul solicitării şi în timpul trans
portării bolnavilor spre spital, iar în cazul adresărilor de sine stătător acordă asis
tenţă medicală urgenţă în cadrul PAMU.
Echipa de asistenţă medicală urgentă este organizată în conformitate cu nor
mativele de personal, transport sanitar pentru asigurarea activităţii PAMU în regim
non-stop.
Asigurarea PAMU cu transport sanitar se efectuează reieşind din normativul 1
(una) autosan:tară la 10 mii locuitori, dotată cu legătură radio, echipament conform
normativelor stabilite de MS.
III.
Atribuţii.
PAMU asigură:
Respectarea cerinţelor actelor legislative, normative şi de directivă în vigoare
la capitolul sănătăţii publice şi asistenţei medicale urgente.
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Respectarea volumului serviciilor medicale de urgenţă de calitate acordate în
teritoriul subordonat în conformitate cu prevederile Programului unic al asigurării
obligatorii de asistenţă medicală.
Reînnoirea permanentă a rezervei de medicamente, material de pansament,
truse de prim ajutor pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă calitative, in
clusiv în situaţii excepţionale.
Conlucrarea eficientă a Serviciului AMU cu serviciul Asistenţă Medicală Pri
mară şi cel spitalicesc, serviciul medicinei preventive, serviciul pompieri, poliţie,
serviciile comunale în acordarea operativă a asistenţei medicale de urgenţă popu
laţiei, inclusiv în situaţii excepţionale în conformitate cu cerinţele în vigoare la
compartimentele respective.
Evaluarea şi perfectarea continuă a nivelului de asistenţă medicală de urgenţă
acordată populaţiei.
Preluarea apelurilor recepţionate de către dispeceratul central „903” al Servi
ciului AMU (Staţiei) cu deservirea operativă şi calitativă a solicitărilor.
înregistrarea obligatorie de către dispecerul PAMU a solicitărilor în dispecera
tul central ,.903” al Serviciului AMU (Staţiei) în cazul adresării directe a solicitan
ţilor în cadrul PAMU.
Deservirea urgenţelor medico-chirurgicale de către autosanitare cu includerea
sirenei şi girofarelor în scopul asigurării priorităţii transportului sanitar în traficul
rutier şi deservirii operative în conformitate cu regulamentele stabilite.
Acordarea asistenţei medicale de urgenţă populaţiei la etapa de prespital în
conformitate cu standardele medico-economice aprobate.
Preluarea bolnavilor, accidentaţilor şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă
Ia locul solicitării, pregătirea pacienţilor pentru transportare medicală asistată şi
susţinerea funcţiilor vitale în timpul transportării către instituţia medicală care re
cepţionează urgenţele medico-chirurgicale.
Spitalizarea bolnavilor cu urgenţe medico-chirurgicale, femeilor gravide, nounăscuţilor cu mamele lor, care necesită tratament în condiţii de spital, spitalizarea
programată a bolnavilor, care necesită transportare supravegheată asistată la solici
tarea personalului medical.
Controlul asupra executării de către personalul medico-sanitar angajat a pre
vederilor planului operativ de măsuri în caz de depistare a bolnavului suspect de
îmbolnăvire prin boli infecţioase, inclusiv infecţii deosebit de periculoase, boli di
areice acute şi toxiinfecţii alimentare.
Transportarea urgenţelor medico-chirurgicale contagioase care necesită asis
tenţă medicală specializată asistată (instituţia care recepţionează urgenţele medicochirurgicale contagioase este obligată să efectueze prelucrarea sanitară a autosani
tarei).
Participarea echipelor mobile de intervenţie la lichidarea consecinţelor me
dico-sanitare, cauzate de calamităţi în teritoriul deservit şi în afara lui, conform
deciziilor organelor ierarhic superioare.
Preluarea accidentaţilor în caz de incendii, înec, catastrofe, acte teroriste şi
transportarea în locuri care nu pun în pericol viaţa membrilor echipei de AMU.
Monitorizarea locurilor disponibile din unitatea spitalicească unde urmează
a fi internaţi bolnavii din teritoriile de deservire şi evaluarea nivelului spitalizării
urgenţelor medico-chirurgicale şi gravidelor conform regulamentelor stabilite.
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Spitalizarea bolnavilor, în cazul agravării stării de sănătate, în cele mai apropi
ate instituţii medico-sanitare, indiferent de forma de proprietate, profil şi prezenţa
locurilor libere.
Colaborarea eficientă a PAMU cu subdiviziunile serviciului de asistenţă medi
cală primară şi serviciului spitalicesc din teritoriile de deservire în conformitate cu
prevederile ordinului în cauză.
Instruirea medicilor, felcerilor(asistenţilor medicali) şi cadrelor auxiliare, în
domeniul acordării asistenţei medicale urgente în conformitate cu exigenţele ac
tuale.
Respectarea măsurilor de securitate şi protecţie a muncii, antiincendiare şi sanitaro-antiepidemice.
Participare la şedinţele operative ale Substaţiei.
IV. Drepturi.
PAMU are dreptul să:
Propună conducerii Substaţiei măsuri de perfectare a serviciului AMU în teri
toriul de deservire.
V. Responsabilităţi.
PAMU este responsabil pentru:
Nivelul adecvat de realizare a cerinţelor în vigoare de acordare a asistenţei me
dicale de urgenţă populaţiei din teritoriul de deservire la etapa de prespital în regim
non-stop, iar în cazul situaţiilor excepţionale şi în afara teritoriului de deservire.
Implementarea şi aplicarea metodelor avansate în domeniul organizării servi
ciilor medicale de urgenţă, de diagnostic şi tratament.
Asigurarea timpului de ajungere la caz (de la solicitare la sosire la caz) sub 10
minute în centre municipale, raionale, oraşe şi sub 15 minute în localităţile rurale.
Acordarea volumului necesar de asistenţă medicală urgentă de calitate popu
laţiei în conformitate cu prevederile Programului unic al asigurării obligatorii de
asistenţă medicală.
Transportarea bolnavilor şi accidentaţilor, gravidelor, nou-născuţilor şi mame
le lor în spitale şi maternităţi.
Respectarea limitei de timp stabilite pentru transmiterea accidentaţilor, bolna
vilor, gravidelor şi nou-născuţilor transportaţi de echipa AMU, personalului spitali
cesc de gardă, timp de 90 de secunde (de la oprirea autosanitarei la primul contact
cu personalul de gardă), transmiterea bolnavului de către echipa de AMU medicu
lui de gardă se efectuează timp de 5 minute.
Prezentarea zilnică Substaţiei în subordinea căreia se află a informaţiei despre
asistenţa medicală urgentă acordată populaţiei din teritoriul de deservire, pentru
transmiterea acesteia Serviciului Medicină Primară, conform prevederilor prezen
tului ordin.
Participarea la lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale, ce ţin de acor
darea asistenţei medicale urgente populaţiei şi prezenţa în aceste scopuri a rezervei
lunare de medicamente, material de pansament, echipament şi aparataj medical,
brancarde, seturi de echipament şi truse.
Informarea promptă a conducerii Substaţiei privind cazurile excepţionale, nu
mărul accidentaţilor şi bolnavilor în conformitate cu regulamentul în vigoare la
acest capitol.
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Veridicitatea informaţiei statistice întocmite.
Prezentarea informaţiei solicitate de către şeful Substaţiei conform cerinţelor
şi termenelor de prezentare stabilite.
Analiza trimestrială, semestrială, anuală a activităţii PAMU cu identificarea
rezervelor şi aprecierea măsurilor dc redresare a situaţiei.
Examinarea obiectivă în termenele stabilite de legislaţia în vigoare a petiţiilor,
solicitărilor parvenite de la populaţia din aria de deservire privind acordarea asis
tenţei medicale urgente.
VI. Dispoziţii finale.
PAMU nu eliberează certificate medicale, nu este în drept să primească decizii
vizând incapacitatea temporară de muncă, nu efectuează expertiza stării de ebrieta
te sau a toxicomaniei, nu efectuează expertiza medico-legală şi nu eliberează nici
un fel de certificat în scris, nu efectuează consultaţii şi tratament programat, nu
asigură transportarea cadavrelor medico-legale.
Nivelul acordării asistenţei medicale urgente de către PAMU se apreciază în
baza standardelor medico-economice aprobate în modul stabilit.
Controlul asupra activităţii PAMU se efectuează în modul stabilit de către MS,
IMSP CNŞPMU, medicul-şef (director), medicii-şefi (directori) adjuncţi ai Servi
ciului AMU (Staţiei), şeful Substaţiei, felcerul principal al Staţiei.
16.12.
CONLUCRAREA SERVICIULUI
ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ CU SERVICIUL
ASISTENŢEI MEDICALE PRIMARE ŞI SERVICIUL SPITALICESC

în scopul realizării cerinţelor actelor de directivă şi normative în vigoare la
capitolul acordării asistenţei medicale urgente, colaborării intersectoriale eficicnte,
asigurării unui management integrat al serviciilor medicale de urgenţă acordate
populaţiei la toate etapele şi influenţarea pozitivă asupra indicatorilor de bază a
sănătăţii publice;
1.
Serviciul AMU în conlucrarea sa cu Serviciul Asistenţă Medicală Primar
(în continuare Serviciul AMP) asigură:
Evidenţa solicitărilor transmise Serviciului AMP în baza Registrului şi fişelor
de solicitare AMU.
Transmiterea zilnică (în ore stabilite) de către dispeceratul Serviciului AMU
persoanei responsabile din cadrul Centrului Medicilor de Familie a solicitărilor
deservite de Serviciul AMU, pentru deservirea lor obligatorie în aceeaşi zi de către
medicul de familie în cazul următoarelor solicitări:
a) bolnavi cu indicaţii pentru tratament în condiţii spitaliceşti, dar care au
refuzat spitalizarea;
b) bolnavi cu maladii infecţioase nespitalizaţi;
c) copii până la 5 ani;
d) bolnavi cu hipertensiune arterială, cardiopatie ischemică, disritmii cardia
ce, accidente vasculare cerebrale;
e) femei gravide;
t) copii maltrataţi;
g) bolnavi peste 60 de ani, bolnavi solitari fară posibilităţi de autoîngrijire.
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C A P IT O L U L 17

M ANAGEM ENTUL
A S IS T E N Ţ E I M E D IC A L E SPIT A LIC EŞT I

17.1. ISTORIA DEZVOLTĂRII SPITALELOR
Spitalele posedă o istorie milenară. Definite ca instituţii de asistenţă caritabilă,
ele au devenit instrumentele esenţiale ale unei politici de sănătate. Evoluţia tehni
cilor de îngrijire medicală a condus la apariţia conceptului unei reţele de instituţii
ierarhizate şi coordonate, care participă la protecţia şi promovarea sănătăţii.
Adăpostirea şi tratarea săracilor, bolnavilor şi a invalizilor a fost aplicată, pe de
o parte, în ţările unde s-au afirmat marile religii (budismul, creştinismul, islamul);
pe de altă parte, în perioadele prosperităţii economice şi ale dezvoltării dreptului.
Astfel, instituţia spitalicească s-a răspândit şi în a'K regiuni care erau supuse influ
enţei politice şi culturale a ţărilor sus-nuir ite.
In lumea antică, în India şi în Insula ?sylc n, începând cu secolul III î.Chr.. apa
re iniţiativa creării unor mănăstiri budi^' numite sanctuare, dedicate divinităţilor
războinice, destinate călătorilor, bolnavilo; săraci şi invalizilor, unde veneau mulţi
oameni pentru a li se acorda ajutor medical şi cazare. Parturientele şi muribunzii
nu erau primiţi. Tratamentul medicamentos se făcea pe baza plantelor medicinale,
cultivate şi răspândite pe larg în rândurile poporului.
De la ideile revoluţionare, de la opera Directoratului, Consulatului şi a Impe
riului. în Franţa apar două noţiuni esenţiale ca: planificarea sanitară şi administra
rea spitalicească. Planificarea spitalicească prevedea: calcularea numărului de per
soane nevoiaşe şi a numărului de paturi necesare, ceea ce permitea gestionarea mai
eficientă a resurselor disponibile. Aceasta a şi permis apariţia ideii de distribuirea
personalului şi a echipamentului medical populaţiei. Campaniile napoleoniene au
difuzat această schemă de organizare a asistenţei spitaliceşti din Europa Occiden
tală în cea Continentală.
Cu un secol mai târziu, în Marea Britanie, planificarea sanitară este dezvolta
tă de medicii igienişti, inclusiv de sir Edwin şi Chadwick (1800-1890). Spitalele
erau prevăzute pentru persoane contagioase, muncitori din regiunile de concentrare
industrială, precum şi pentru copii convalescenţi, bolnavi de tuberculoză, bolnavi
mintali. Spitalele îşi desfăşurau activitatea în mod benevol, dar, în 1948, sub influ
enţa proceselor reformative politico-economice, ele au fost naţionalizate.
In Rusia, sistemul spitalicesc activa încă din timpurile lui Petru cel Mare şi
ale Ecaterinei 11, reprezentând un model împrumutat de la sistemul spitalicesc din
Olanda şi Germania. Revoluţia din 1917 antrenează o schimbare radicală a siste
mului spitalicesc, acordându-se o prioritate absolută protecţiei copiilor. Spitalele,
obţinând o importanţă materială considerabilă, numărul de paturi a crescut, timp de
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50 de ani, de la 1 la 10 paturi la 1 000 de locuitori, fară a lua în calcul sanatoriile şi
casele pentru bolnavii cronici şi convalescenţi.
în aceeaşi perioadă, în SUA. cele mai celebre şi cele mai bine echipate erau
spitalele private. Spitalele publice acordau asistenţă medicală persoanelor care dis
puneau de poliţa de asigurare, bolnavilor de tuberculoză, bolnavilor mintali, unor
bolnavi cronici, nevoiaşi şi veteranilor, inclusiv celor care nu puteau achita servi
ciile medicale prestate de spitalele private. Fiecare instituţie spitalicească primea o
donaţie (subvenţie) stabilită, conform unor norme de tarifare a patologiilor.
în epoca marilor cuceriri coloniale, în ţările în curs de dezvoltare, spitalele
erau divizate conform statutului social:
• spitale coloniale pentru trupele europene;
• spitale de misiune;
• spitale religioase, în special orientate spre soluţionarea cazurilor sociale
(leproşi, cronici);
• spitale ce acordau servicii medicale întreprinderilor miniere şi agriculturii
industriale.
în ţările dreptului roman, instituţiile spitaliceşti aparţineau unor comisii admi
nistrative locale, dotate cu titlul de persoană fizică. Controlul era exercitat de că
tre administraţia publică, la nivel departamental, regional şi central. Medicii din
instituţiile sanitare erau aleşi prin concurs şi numiţi în funcţie de puterea publică.
Directorul nu trebuia să fie neapărat medic. Spitalele erau finanţate de către stat şi
securitatea socială sau casele şi particularii care nu erau acreditaţi de nici un sistem.
Asistenţa spitalicească era pe larg descentralizată, în timp ce controlul era centralizat.
în ţările anglo-saxone influenţa centrală era mai puţin puternică ca în ţările con
duse după principiile dreptului roman şi autoritatea guvernamentală de tutelă era ade
sea regionalizată. Anglia, în pofida instaurării Serviciului Naţional de Sănătate, era
supusă unor legislaţii spitaliceşti. Această trăsătură este şi mai pronunţată în Canada
şi Australia, unde administraţia era provincială. Elveţia nu poseda decât legi cantonale. în Germania Federală, landurile deţineau puterea de tutelă la diferite nivele.
Conducerea spitalului era, uneori, încredinţată unui medic (spre deosebire de
ţările dreptului roman). în Germania Federală, dar şi în unele cantoane elveţiene,
precum şi în Irlanda, conducerea era asigurată, în comun, de către un director admi
nistrativ şi un medic, fiecare din ei având responsabilităţi definite.
Finanţarea provenea, în mod exclusiv, de la stat. Unitatea de măsură era bu
getul anual. Acest buget, acoperit de către organizaţiile plătitoare, era gestionat
conform unui sistem real de preţuri zile/pat.
Spitalele anglo-saxone au fost primele care s-au orientat spre medicina curati
vă, însă. tradiţional, organizarea îngrijirilor medicale era desfăşurată prin legătura
tripartită, adică între spital, medicină preventivă şi activitatea medicilor practicieni.
în secolele XVII1-XIX, sistemul spitalicesc din SUA merita o atenţie specială,
fiindcă poseda o administraţie de tip britanic, dar procesul de lucru a evaluat printr-o
direcţie radical opusă. Spitalele publice funcţionau pentru bătrâni, bolnavi de tu
berculoză, mintali, cronici şi veterani; pentru persoanele aflate în unele regiuni mai
puţin dezvoltate, ca indienii şi eschimoşii (conform „legilor Medicare şi Medicait’"
din 1966); şi pentru cei care nu puteau plăti serviciile medicale. O altă deosebire
este că subvenţiile federale erau legiferate, conform „legii Hill-Burton5' din 1948.
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in ţările scandinave, spitalele se aflau în mâinile colectivităţilor locale, inter
mediare, între municipii şi regiuni. Unitatea bugetară era preţul unei zile/pat în
Danemarca şi în Norvegia, iar în Suedia şi Finlanda - bugetul anual.
In Europa de Est, spitalele erau elementul esenţial al sistemului de sănătate,
reprezentat prin organizaţia Sanepid (sanitar şi epidemiologie). Deci, existau două
sisteme complementare:
1. sistemul îngrijirilor medicale, incluzând protecţia personală, reeducarea şi în
grijirea ambulatorie, asigurate de către medicii terapeuţi (pentru adulţi, pediatri etc.);
2. sistemul controlului şi supravegherii epidemiologice a populaţiei şi a me
diului sanitar, asigurate de staţiunile Sanepid.
In ţările din Lumea a treia, spitalul musulman nu putea fi condus de o comisie,
administrată cu puteri juridice, ci era în posesia statului, adică a lui Allah. De aceea,
directorul nu era indispensabil de a fi un medic. Finanţarea provenea din subvenţi
ile guvernamentale.
La etapa contemporană, spitalul este o instituţie deservită, în mod permanent,
de cel puţin un medic şi care asigură bolnavilor, în afară de adăpostire, îngrijiri
medicale complete, curative şi preventive. Spitalul este, de asemenea, un centru de
instruire a medicinei şi a cercetărilor biosociale (după OMS).
Actualmente, spitalul joacă un rol remarcabil datorită la doi factori, dezvolta
rea cărora este ireversibilă: pe de o parte, progresele ştiinţifice impun concentra
rea personalului medical calificat şi dotarea instituţiilor medicale cu echipamente
performante, pe de altă parte, facilitatea comunicaţiilor care permite evaluarea, în
acelaşi ritm, cu fenomenul urbanizării. Sistemul spitalicesc este accesibil pentru
toate clasele sociale şi acoperă necesităţile întregului teritoriu.
Un alt aspect al organizării spitaliceşti este integrarea activităţii preventive şi
curative. Sistemul dualist a condus la înfiinţarea instituţiilor de medicină socială,
independente de spitale, limitate la funcţia lor curativă. Activităţile prespitaliceşti
se dezvoltă nemijlocit, integrând programele de medicină socială.
Sistemul spitalicesc ocupă un loc important în programele de dezvoltare. Teh
nicile diagnostice şi terapeutice se perfecţionează continuu, ceea ce antrenează
imense investiţii în creştere, alocate atât în calificarea personalului medical, cât şi
în echipamentul modern. Cheltuielile spitaliceşti corespund, aproximativ cu jum ă
tate din cheltuielile globale de sănătate şi ele trebuie să crească odată cu integrarea
progresivă a medicinei preventive. Dacă observăm, în ţările bine echipate se re
flectă o creştere a maladiilor acute (maladii contagioase, pediatrice şi chirurgicale).
Este sigur faptul că cererea efectivă a îngrijirilor este departe de necesităţile reale;
piaţa nu poate decât să se amplifice. OMS propune drept obiectiv protecţia globalunitară a populaţiei şi recomandă unificarea serviciilor de bază în sănătate. Aceasta
din urmă nu poate să fie eficientă decât dacă spitalele se integrează într-un sistem,
în interiorul căruia personalul sanitar şi populaţia au toată libertatea de circulaţie şi
de utilizare. O deosebită importanţă prezintă coordonarea programelor de sănătate,
în acelaşi pas, cu procesul de industrializare şi urbanizare.
Spitalul joacă un rol primordial în creşterea, protecţia şi promovarea sănătăţii
şi va putea să demonstreze valoarea economică a îngrijirilor medicale. în regimul
de full-tim e”, sănătatea şi educarea populaţiei sunt condiţiile indispensabile ale
dezvoltării socio-umane.
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Spitalul constituie un instrument esenţial al instruirii practice în îngrijirea me
dicală şi în tehnicile paramedicale. în Rusia, predarea medicinei şi a tehnicilor paramedicale depinde de Ministerul Sănătăţii; în Franţa există spitale universitare,
parvenite din „legea Debre” din 31 decembrie 1970.
Spitalele clinice sunt utilizate pentru instruirea personalului medical şi au ten
dinţa de a cuprinde o gamă imensă de servicii înalt specializate şi să selecteze
bolnavi cu afecţiuni rare şi atipice. OMS insistă ca instruirea personalului medical
să se orienteze spre cerinţele de bază ale spitalelor generale, ale centrelor medicale
şi de sănătate. Această propunere este, în special, imperativă pentru ţările în curs
de dezvoltare, unde programele de sănătate nu au şanse de dezvoltare, decât dacă
promotorii pot să demonstreze valoarea ei economică prin reducerea invalidităţilor.
Una din funcţiile spitalelor este organizarea şi coordonarea cercetărilor ştiinţificomedicale. însă experimentarea şi cercetarea rămân a fi o problema etică delicată,
deoarece se face pe fiinţe umane. SUA a înfiinţat primele instituţii speciale, precum
National Institute of Health la Bethesda (Maryland), unde sunt spitalizaţi voluntari
pentru experimente. în ţările latine, codurile etice nu prevăd o astfel de soluţie, ci
propun experimentarea şi cercetarea patologiilor de profil terapeutic să fie efectu
ate pe animale, atâta timp cât există o îndoială privind nocivitatea sau ambivalenţa
unui produs sau a unei metode. S-a conştientizat faptul că experimentarea pe om
poate fi efectuată numai dacă nu provoacă nici un pericol grav stării de sănătate.
De la sanctuare până la spitalele contemporane, au fost parcurse diverse etape,
însă spitalele trebuie să progreseze în tehnică, echipament modern, deci, tindem
spre creşterea performanţei cu asigurarea accesului la serviciile spitaliceşti.
17.2. DEFINIREA ŞI INCURSIUNILE CONCEPTULUI DE SPITAL.
ASPECTE SPECIFICE REPUBLICII MOLDOVA
Spitalul este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate ju 
ridică, publică sau privată, cu scop patrimonial sau nepatrimonial, ce asigură servi
cii medicale de specialitate, servind ca centru de instruire a personalului medical.
Spitalul trebuie să ofere populaţiei îngrijiri adecvate (care nu pot fi oferite de
asistenţa ambulatorie), permanente şi de calitate, lipsite de risc, cu prioritate grupu
rilor vulnerabile, cu personal eficient care posedă cunoştinţe la zi şi care este moti
vat şi are medicamentele indispensabile la îndemână. Reprezintă cea mai complexă
organizaţie multiprofesională care oferă diferite servicii.
J.C1. Martin, în 1992, a definit spitalul ca partea cea mai importantă, vizibilă şi
costisitoare a sistemelor de sănătate de pretutindeni.
După F. Siem Tjam, OMS Geneva. 1992, spitalul trebuie considerat, mai cu
rând, baza decât vârful unui sistem de sănătate regional, fiind esenţial pentru efici
enţa sistemului.
Incursiuni.
Asistenţa spitalicească rămâne a fi veriga principală în asigurarea serviciilor
medicale de calitate pentru populaţia ţării. Unităţile sanitare cu paturi (spitale, insti
tute, centre medicale şi centre de sănătate) asigură servicii medicale de specialitate:
preventive, curative, de urgenţă, de recuperare şi paliative, precum şi pre-, intra- şi
postnatale. Spitalele sunt organizate în raport cu specificul patologiei în: spitale
generale sau spitale de unică specialitate şi au în structura lor secţii distincte pentru
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tratamentul şi îngrijirea bolnavilor cu afecţiuni acute şi afecţiuni cronice. Unităţile
sanitare cu paturi participă într-un sistem integrat cu asistenţă medicală primară şi
ambulatorie de specialitate, la asigurarea stării de sănătate în teritoriu.
Asistenţa medicală spitalicească acordă servicii specializate în cazul unor ma
ladii grave, care necesită abordare complexă privind diagnosticul, tratamentul, uti
lizarea metodelor complicate de examinare, intervenţii chirurgicale, supraveghere
medicală permanentă etc.
Tratamentul în condiţiile de spital, pentru toate profilurile, se consideră de
scurtă durată, cu excepţia ftiziopneumologiei, psihiatriei, alcoolismului şi narco
maniei, considerate de lungă durată.
Asistenţa medicală spitalicească se realizează în cadrul spitalelor autoriza
te şi/sau acreditate potrivit legii în condiţiile în care tratamentul ambulatoriu sau
la domiciliul bolnavilor nu este eficace sau dacă spitalizarea se impune stabilirii
diagnosticului.
în spital se stabileşte diagnosticul, se efectuează tratamente, se aplică măsuri
de prevenire a unor invalidităţi şi complicaţii legate de boală, recuperarea sănă
tăţii, îngrijirea gravidelor, acordarea asistenţei la naştere şi îngrijirea nou-născuţilor. în raport cu gradul de specializare, perfecţionarea personalului şi nivelul
dotării tehnice, în spital se pot asigura: desfăşurarea pregătirii practice a elevilor
din domeniul sanitar, a studenţilor, specializarea medicilor rezidenţi, perfecţiona
rea personalului din domeniul sanitar, precum şi activităţii de cercetare ştiinţifică
în domeniul medical.
Asistenţa medicală spitalicească este furnizată şi în unităţile specializate: Insti
tutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului, Institutul Oncologic, Spitalul de Neuro
logie şi Neurochirurgie, Recuperare Medicală şi Institutul de Pneumoftiziologie.
Durata medie de internare în spital este individuală şi depinde de starea sănă
tăţii pacientului. Decizia privind durata tratamentului în condiţii de spital, pentru
fiecare caz tratat, o ia medicul curant şi/sau consiliul medical. Serviciile medicale
spitaliceşti prestate sunt repartizate conform profilului de desfăşurare a activităţii:
- de profil terapeutic;
- de profil chirurgical;
- alte servicii.
Serviciile medicale spitaliceşti au ca scop rezolvarea cazurilor internate intr-o
anumită perioadă de spitalizare, optimă pentru afecţiunea tratată. Continuarea tra
tamentului spitalicesc se face cu măsuri de îngrijire sau de recuperare, acordate
de medic, prin secţii cu spitalizare de zi şi/sau la domiciliu. Serviciile medicale
spitaliceşti cuprind:
a) consultaţii;
b) investigaţii;
c) stabilirea diagnosticului;
d) tratament medical chirurgical şi/sau fizica! recuperator;
e) îngrijire, medicamente şi materiale sanitare, cazare şi alimentaţie curativă.
Asistenţa medicală spitalicească se asigură pentru cazurile acute şi cronice.
Criteriile care stau Ia baza internării în spital sunt următoarele:
a) pentru cazurile acute:
- urgenţe medico-chirurgicale sau orice alte situaţii în care este pusă în peri
col viaţa pacientului sau au acest potenţial;
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-

diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu, deoarece cazul necesită in
vestigaţii ce nu pot fi efectuate în regim ambulatoriu sau pentru că pacientul
este nedeplasabil;
- tratamentul nu poate fi aplicat în condiţiile asistenţei medicale ambulatorii,
deoarece se face sub supraveghere medicală continuă, pacientul este nede
plasabil sau necesită izolare.
b) pentru cazurile cronice:
- cazurile care necesită tratament medical şi/sau chirurgical sub supraveghe
re medicală;
- servicii medicale de îngrijiri paliative;
- transplant de organe şi ţesuturi în condiţiile stabilite prin norme.
c) alte situaţii bine justificate de către medicul care face internarea şi aviza
te de m edicul-şef de secţie.
Conform experienţei internaţionale spitalele sunt implicate în acordarea asis
tenţei medicale de urgenţă sub trei aspecte:
- Deservirea pacienţilor cu urgenţe medico-chirurgicale la nivel de Departa
mente Medicină Urgentă (secţii de internare) cu îndreptarea ulterioară la etapa de
ambulatoriu.
- Acordarea asistenţei specializate (inclusiv de urgenţă) la nivel de secţii
specializate fără spitalizarea pacientului.
- Deservirea pacienţilor cu urgenţe medico-chirurgicale ce necesită terapie
intensivă, tratament chirurgical şi de reabilitare în serviciile specializate intraspitaliceşti.
Aspecte caracteristice Republicii Moldova.
Republica Moldova, la 1 ianuarie 2006, dispunea de 20 457 de paturi, reparti
zate în trei niveluri, conform diagramei prezentate mai jos:
Din totalul de 20 457 de paturi, 8 227 sunt amplasate în instituţiile medicale
republicane, 3 510 - în instituţiile medico-sanitare publice municipale şi 8 740 - în
spitalele raionale. Peste 50 la sută din numărul de paturi funcţionale sunt amplasate
în municipiul Chişinău.
Spitale municipale
Chişinău, Bălţi
3 510-17%

Spitale republicane
8 227 - 40%

0 S p itale m u n icip ale, C h işin ău . Bălti

oP, ™ e rfl°onale
8 720 —4 3 %

в S p itale
.

rep u b lican e

.

Ш S p itale raion ale

Figura 63. Structura fondului de paturi pe nivele în R epublica M oldova

17.3. CLASIFICAREA SPITALELOR

Spitalele se clasifică după anumite criterii {figura 64):
'r In funcţie de teritoriu:
a)
Spitale republicane - spitalul care are în componenţă secţii clinice uni
versitare şi asigură asistenţa medicală la nivel republican, desfăşoară activitate de
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învăţământ, cercetare ştiinţifică-medicală şi de educaţie continuă, având relaţii con
tractuale cu o instituţie de învăţământ medical superior.
b) Spitale municipale şi orăşeneşti - secţiile de spital în care se desfaşoară
activităţi de învăţământ medical, cercetare ştiinţifico-medicală şi de educaţie conti
nuă. Pentru activitatea medicală, diagnostică şi terapeutică, personalul didactic este
în subordinea administraţiei spitalului.
c) Spitale raionale - spital clinic care deţine competenţele şi resursele umane
şi materiale suplimentare necesare, în vederea asigurării îngrijirilor medicale com
plete pentru cazurile medicale complexe, mai ales în cazul urgenţelor şi al pacien
ţilor aflaţi în stare critică, pentru cazurile ce nu pot fi soluţionate la nivel local, din
cauza lipsei de resurse materiale şi/sau umane sau în cazuri complicate. în confor
mitate cu protocoalele în vigoare.

Figura 64. C lasificarea sp italelor în R epublica M oldova

> în funcţie de specificul patologiei, spitalele se clasifică în:
- spitale generale;
- spitale de urgenţă;
- spitale de specialitate;
- spitale pentru bolnavi cu afecţiuni cronice.
> In funcţie de modul de înfiinţare şi organizare, precum şi de regimuljuridic
al proprietăţii, spitalele se clasifică în:
- spitale publice, care sunt spitalele organizate ca instituţii publice;
- spitale private, care sunt spitalele organizate ca persoane juridice de drept
privat;
- spitale mixte.
> In funcţie de modul de finanţare, spitalele se clasifică în:
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- spitale cu finanţare din fonduri publice;
- spitale cu finanţare din fonduri private;
- spitale cu finanţare mixtă.
> Din punctul de vedere al învăţământului şi al cercetării ştiinţifice medica
le, spitalele se clasifică în:
- spitale clinice;
- spitale universitare.
> Spitalele se mai clasifică şi după anumite criterii specifice în funcţie de
conţinut:
- spitalul general este spitalul care are organizate în structură, de regulă, 3
din cele 4 specialităţi de bază. respectiv medicină internă, pediatrie, obstetricăginecologie şi chirurgie;
- spitalul de specialitate este spitalul care asigură asistenţă medicală într-o
specialitate în conexiune cu alte specialităţi complementare;
- spitalul de urgenţă este spitalul care dispune de o structură complexă de
specialităţi, dotare cu aparatură medicală corespunzătoare, personal specializat,
având amplasament şi accesibilitate pentru teritorii extinse. în structura spitalului
de urgenţă funcţionează obligatoriu Departamentul Urgenţă care, în funcţie de
necesităţi, poate avea şi un serviciu mobil de urgenţă - reanimare şi transport
medicalizat;
- spitalul pentru bolnavi cu afecţiuni cronice este spitalul în care durata de
spitalizare este prelungită datorită specificului patologiei. Bolnavii cu afecţiuni cro
nice şi probleme sociale vor fi preluaţi de către unităţile de asistenţă medico-socială. precum şi de către aşezămintele de asistenţă socială prevăzute de lege;
- spitalul municipal şi spitalul orăşenesc sunt spitale generale care au în
componenţă cel puţin specialităţile de bază;
- spitalul comunal este unitatea sanitară cu paturi, care asigură asistenţă me
dicală de specialitate pentru populaţia din mai multe localităţi rurale apropiate,
având în componenţă secţii sau compartimente de medicină internă, pediatrie şi
obstetrică;
- spitalul clinic este spitalul care are în componenţă cel puţin două clinici
universitare care asigură asistenţă medicală, desfăşoară activitate de învăţământ,
cercetare ştiinţifico-medicală şi de educaţie continuă. Institutele, centrele medicale
şi spitalele de specialitate care au în componenţă o clinică universitară sunt spitale
clinice;
- spitalul universitar este spitalul organizat în centre universitare medicale,
în structura căruia toate secţiile de specialitate sunt secţii clinice incluse în structura
clinicilor universitare:
- sanatoriul - unitatea sanitară cu paturi care asigură asistenţă medicală uti
lizând factori curativi naturali asociaţi cu celelalte procedee, tehnici şi mijloace
terapeutice;
- preventoriul este unitatea sanitară cu paturi care asigură prevenirea şi com
baterea tuberculozei la copii şi tineri, precum şi la bolnavii de tuberculoză stabili
zaţi clinic şi necontagioşi.
> Există mai multe categorii de spitale, în funcţie de competenţa profesională:
- spitale de categoria 1 - au competenţă profesională maximă: spitale clini
ce, spitale universitare, institute naţionale;
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- spitale de categoria a II-a - au competenţa profesională superioară: spita
lele judeţene şi de interes interjudeţean;
- spitale de categoria a Ul-а - au competenţa profesională extinsă: spitale
municipale şi orăşeneşti;
- spitale de categoria a IV-a - au competenţa profesională de bază: spitalele
zonale locale.
Tipurile de spitalizare standardizate:
■ discontinuă:
- spitalizarea de o zi - se asigură asistenţa medicală curativă şi de recuperare,
efectuarea de examinări, investigaţii şi acte terapeutice în 12 ore;
- spitalizarea săptămânală - forma de internare cu timp redus, investigaţiile,
examinările şi procedeele terapeutice efectuându-se în această perioadă de
timp;
■ continuă:
- totală care asigură asistenţa medicală curativă şi de recuperare pe timp ne
întrerupt;
- parţială, această formă se foloseşte când starea pacientului îi permite să
doarmă la domiciliu.
în timpul spitalizării au loc următoarele activităţi:
- consultaţii iniţiale şi de control;
- investigaţii;
- stabilirea diagnosticului;
- tratament medical, chirurgical şi/sau fizic recuperator;
- îngrijire, medicamente şi materiale sanitare, cazare şi masă.
Tipurile de spitalizare specifice Republicii Moldova:
- integrală,
- programată,
- parţială,
- de scurtă durată,
- de urgenţă,
- de lungă durată.
Internarea urgentă se efectuează:
- fară bilet de trimitere la prezentarea directă a pacientului;
- cu bilet de trimitere eliberat de medicul de familie;
- cu bilet de trimitere eliberat de medicul specialist de profil;
- la trimiterea serviciului prespitalicesc de AMU;
- prin intermediul serviciului republican AVIASAN;
- la solicitarea instituţiilor spitaliceşti raionale şi municipale în cazul în care
volumul şi gradul de complexitate a AM depăşeşte posibilităţile instituţiei respective.
Internarea programată se efectuează:
a) în baza biletului de trimitere de la medicul de familie;
b) în baza biletului de trimitere de la specialistul de profil, conform deciziei
consiliului medical consultativ, coordonată cu spitalul respectiv.
Urgenţele şi internările făcute cu aprobarea şefului de secţie pentru anumite
situaţii fac excepţie, bolnavii primind aprobare de internare fară bilet de trimitere.
Structura organizatorică a unui spital poate cuprinde, după caz: secţii, labora
toare, servicii de diagnostic şi tratament, compartimente, servicii sau birouri tehni
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ce, economice şi administrative, structuri de primiri urgenţe şi alte structuri apro
bate prin ordinul Ministrului Sănătăţii.
Spitalele pot avea în componenţa lor structuri care acordă servicii ambulatorii
de specialitate, servicii de spitalizare de zi, îngrijiri Ia domiciliu, servicii paraclinice ambulatorii. Furnizarea acestor servicii se negociază şi se contractează în mod
distinct cu Compania de Asigurări de Sănătate sau cu terţi în cadrul asistenţei me
dicale spitaliceşti sau din fondurile alocate pentru serviciile respective.
Structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi
a denumirilor pentru spitalele publice se aprobă prin ordinul Ministrului Sănătăţii,
la propunerea conducerii spitalelor, prin autorităţile de sănătate publică. Spitalele
private se înfiinţează sau se desfiinţează cu avizul Ministerului Sănătăţii, în condi
ţiile legii; secţii private se pot organiza în structura oricărui spital public.
17.4. M ANAGEM ENTUL SPITALICESC
Managementul spitalicesc are ca element central furnizarea de îngrijiri medi
cale de specialitate şi, ca urmare, pe lângă administratorii profesionişti nonmedicali
este necesară o participare efectivă a echipei medicale la managementul spitalului.
Guvernarea spitalelor este definită ca un proces de dirijare a tuturor funcţi
unilor şi a performanţei spitalului prin definirea misiunii, stabilirea obiectivelor
împreună cu sprijinirea şi monitorizarea realizării acestora la nivel operaţional.
Guvernarea unui spital este procesul de controlare a folosirii bunurilor şi resurselor
pentru îndeplinirea misiunii sociale a spitalului.
Caracterul guvernării spitalelor este influenţat de:
1. Determinanţi socio-economici:
• Sistemul de finanţare a spitalelor;
• Proprietarii spitalului (public, privat, non-profit etc.);
• Asigurările de sănătate;
• Autonomia spitalului;
•
Pregătirea medicilor etc.
2. Structurile şi procesele de guvernare (practica guvernării) :
• Procedura de nominalizare;
• Frecvenţa întâlnirilor;
• Implicarea conducătorilor;
• Cooperarea dintre medici şi spital etc.
Există patru definiri standarde de organizare a spitalului (bugetară, autono
mă, corporativă, privată), care diferă între ele prin cinci elemente critice:
1. Dreptul de decizie - este trecut de la organele ierarhice la nivelul organi
zaţiei. Drepturile principale de decizie transferate pot include controlul asupra: in
trărilor, muncii (forţa de muncă), scopului activităţilor, managementului financiar,
administrării clinice şi neclinice, managementului strategic (formularea obiective
lor instituţionale), strategiei pieţei şi vânzărilor.
2. Destinaţia veniturilor realizate - managerilor şi echipei lor le sunt adminis
trate stimulente puternice pentru a economisi, având dreptul de a reţine veniturile
suplimentare (ce depăşesc cheltuielile de producţie). Deci, dacă aceştia fac eforturi
pentru a aduce venituri suplimentare, trebuie să aibă şi dreptul de a le folosi cum
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vor. Acest element, împreună cu dreptul „decizie”, va avea un puternic impact asu
pra comportamentului organizaţiei.
3. Finanţarea şi expunerea Ia mecanismele pieţei - expunerea la mecanismele
pieţei şi obţinerea de venituri în acest context şi prin alocaţii bugetare directe con
stituie un puternic stimulent pentru creşterea performanţelor organizaţiei. Oferirea
unor îngrijiri de calitate pacienţilor constituie calea cea mai buna de a obţine venituri.
4. Răspunderea (ierarhică sau prin contract) - având drepturi de decizie spo
rite, răspunderea ierarhică este diminuată. In noile condiţii, răspunderea este trans
ferată prin impunerea unor reglementări şi obiective economice în contracte.
5. Asigurarea funcţiilor sociale ale spitalului care înainte erau implicite şi ne
finanţate, devin licite şi finanţate direct. Atâta vreme cât organizaţia este încurajată
să fie financiar viabilă, se va căuta să fie scăzute ieşirile (serviciile prestate) care
nu îşi acoperă costul. Uneori este posibilă o susţinere încrucişată prin mecanisme
interne. Spitalul va căuta căi de susţinere a prestării unor servicii populaţiei cu ve
nituri mici sau grupurilor de populaţie vulnerabile.
M anagementul intern al spitalului dispune de următoarele mijloace:
1. Sisteme şi mijloace de îmbunătăţire globală a managementului operaţional:
• rolul consiliilor de administraţie;
• structura organizaţiei;
• managementul sistemului informaţional.
2. Sisteme şi mijloace de optimizare a procedurilor administrative şi financiare
• contabilitatea şi sistemul intern de supraveghere;
• metodologia costurilor;
• bugetul;
• managementul sistemului financiar;
• achiziţii şi oferte;
• contracte şi externări.
3. Sisteme şi mijloace pentru îmbunătăţirea utilizării resurselor interne ale spi
talului:
■ practica angajărilor
• dezvoltarea echipelor şi programe de instruire
■ păstrarea personalului, recompense, promovare
■ sistem de informare medicală (bibliotecă, internet etc.)
■ asigurarea tehnologiilor şi medicamentelor esenţiale
■ comitet pentru medicaţie şi terapie
■ sistem de întreţinere a aparaturii
■ întreţinerea clădirii
■ managementul deşeurilor.
4. Sisteme şi mijloace de îmbunătăţire a proceselor de îngrijire clinică:
• protocoale de evaluare a utilizării adecvate a procedurilor
• comitet de evaluare a utilizării zilelor de spitalizare
♦♦♦ ghiduri şi protocoale standarde pentru tratament
• sisteme de control şi îmbunătăţire a calităţii
• audit clinic
• utilizarea ..managementului cazurilor”
• sisteme de Clinical pathway
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❖ comitet de etică
❖ standarde de siguranţă a pacientului.
5. Sisteme şi mijloace de a îmbunătăţi managementul relaţiilor cu pacientul:
- intimitate şi confidenţialitate
- educarea pacientului
- evaluarea satisfacţiei pacienţilor
- proceduri de analiză a reclamaţiilor
Spitalul este condus de un manager, persoană fizică sau juridică. Managerul
trebuie să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior şi al unor cursuri de
perfecţionare în management sau managementul sanitar.
Managerul spitalului are nevoie de competenţe multiple ce pot fi clasificate în
trei grupuri majore:
1. îndemânarea tehnică de a folosi cunoştinţele profesionale şi expertiza pen
tru a îndeplini o sarcină specifică.
2. Abilităţi interpersonale pentru a coopera şi a lucra efectiv în echipă.
3. Capacităţi conceptuale şi strategice pentru analiza critică a informaţiilor şi
elaborarea planurilor pentru rezolvarea problemelor.
In funcţie de pregătirea specifică. managerii provin din trei categorii:
1. medici care ocupă o funcţie de lider în profesie, care, de obicei, nu au pre
gătire în management (cel mult formală, diplomă);
2. persoane cu pregătire economică sau în administraţie, având pregătire limi
tată în managementul serviciilor medicale;
3. persoane cu pregătire specifică în managementul serviciilor medicale.
Responsabilităţile managerului de spital acoperă următoarele zone de activitate:
1. planificare şi organizare - care poate fi evaluată prin eficacitatea procesului
de planificare, satisfacerea percepţiei de nevoi la nivelul populaţiei acoperite;
2. îndeplinirea obiectivelor spitalului - evaluat prin rapoartele de realizare a
instituţiei;
3. calitatea serviciilor medicale - poate fi măsurată prin rapoarte, informări,
urmărire în timp a normelor şi standardelor, crearea de noi programe sau amelio
rarea celor existente, utilizarea de echipe medicale multidisciplinare (medici, bi
ologi. geneticieni, psihologi, sociologi) sau de grupuri medicale mixte formate după
diferite criterii: nivel profesional, specialităţi medicale, nivel administrativ etc.;
4. alocarea resurselor - se evaluează prin performanţa bugetară, comparaţia cu
alte instituţii, capacitatea de identificare a noi surse de dezvoltare, solvabilitatea;
5. soluţionarea crizelor - poate fi evaluată prin numărul de probleme, numărul
de probleme rezolvate efectiv, numărul de probleme care au contribuit la ameliora
rea serviciilor din organizaţie ca urmare a rezolvării conflictului;
6. adaptarea la reglementări - se consideră că poate fi evaluată prin numărul de
norme şi reglementări la care managerul nu şi-a putut adapta optimal activitatea;
7. promovarea imaginii spitalului - se măsoară prin natura relaţiilor cu publi
cul, menţinerea unităţii în atenţia publicului, realizarea comunicării cu partenerii
sociali.
în orice situaţie managerul are o competenţă generală exercitată în toate dome
niile referitoare la amenajarea şi funcţionarea ansamblului clinicilor, gestionarea
bugetului şi a patrimoniului unităţii. Are puteri de elaborare, organizare şi decizie
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într-un domeniu în care responsabilitatea implică calităţi de animator şi un simţ so
cial dezvoltat. Managerul, prin acţiunile sale, conduce o instituţie care funcţionea
ză pe baza unor structuri şi strategii învechite, cu resurse de multe ori insuficiente,
al cărei personal este nemulţumit de modul în care este recompensat şi plătit sau de
condiţiile de lucru, acestea fiind doar câteva dintre problemele majore nerezolvate
de actualele reglementări legislative.
In aceste condiţii, pentru a se încadra în normele stabilite la nivel naţional, un
manager este constrâns să organizeze furnizarea serviciilor, reducând costurile pe
secţii şi durata de spitalizare în detrimentul calităţii acestora.
Managerul are, de asemenea, funcţia de control în propria organizaţie, dar este
obligat să accepte controlul activităţii, care face obiectul contractului din partea
Companiei de Asigurări, Fondatorului şi Ministerului Sănătăţii.
Una dintre cele mai grele funcţii care îi revine managerului este cea de personal.
Angajaţii spitalelor trebuie convinşi de necesitatea reducerii costurilor, controlului
strict al numărului de internări şi al duratei de spitalizare, acestea pe fondul lipsei
oricăror stimulente: aceleaşi condiţii de lucru, aceeaşi dotare tehnică, lipsa medi
camentelor. Personalul trebuie să desfăşoare o muncă suplimentară pentru centra
lizarea şi raportarea datelor necesare realizării indicatorilor, de cele mai multe ori
fără să înţeleagă necesitatea unei astfel de munci. Lucrul este dificil de îndeplinit
şi din cauza absenţei facilităţilor informatice sau din cauza utilizării necorespun
zătoare acolo unde ele există (personal neinstruit, softuri neadecvate ş.a.). Practic,
managerul este obligat să ceară eficienţă mărită de la un personal care, plătit fiind
prin salarii, nu este absolut deloc interesat de creşterea performanţei economice a
spitalului. Toate acestea, alături de o deficienţă majoră de comunicare asupra sco
pului reglementărilor date şi al reformei, în general, conduc la o colaborare delicată
şi dificilă între manager şi personal.
Managerul are următoarele atribuţii:
a. stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în
funcţie de normativul de personal în vigoare;
b. aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eli
berează din funcţie personalul spitalului;
c. aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal;
d. propune structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a
denumirii unităţii, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii.
Directorul ca ş e f al organizaţiei, este responsabil, inclusiv de:
• asistenţa medicală;
• serviciile de ajutorare a pacienţilor;
• suportul tehnic;
• serviciile de suport general necesare să asigure calitatea îngrijirii pacienţilor;
• recrutarea de noi membri pentru personalul medical.
M anagerul trebuie să asigure o balanţă între activităţile externe şi interne.
Activităţile interne includ sarcini cum ar fi:
• revizia şi stabilirea procedurilor de spital;
• supravegherea angajaţilor spitalului;
• operaţii ce includ activităţi fiscale;
• menţinerea relaţiilor interne.
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Activităţile externe includ:
coordonarea relaţiei cu:
- Ministerul Sănătăţii
- Fondatorul
- Administraţia Publică Locală
- CNAM.
Spitalul este obligat:
a) să acorde servicii medicale respectând criteriile de calitate;
b) să nu refuze acordarea asistenţei medicale de urgenţă ori de câte ori se
solicită aceste servicii;
c) să informeze persoanele asigurate despre serviciile medicale oferite şi des
pre modul în care sunt furnizate;
d) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la
cei asiguraţi, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora;
e) să factureze lunar, în vederea decontării de către casa de asigurări de sănă
tate, activitatea realizată, conform contractului de furnizare de servicii medicale;
f) să acorde servicii medicale de specialitate tuturor celor asiguraţi, indiferent
de casa de asigurări de sănătate la care s-a virat contribuţia de asigurări de sănătate
pentru aceştia;
g) să respecte destinaţia sumelor contractate prin acte adiţionale:
• relatarea informaţiilor despre spital comunităţii;
• construirea de relaţii cu persoanele de contact din guvern şi propagandă;
• participarea în activităţile educaţionale şi de planificare.
Totuşi, funcţia managerului este în măsură mai mare sau mai mică, definită de
deciziile consiliului de administrare, pe care trebuie să-l informeze despre bunul
mers al spitalului.
Un domeniu despre care managerul trebuie să aibă cunoştinţe reprezintă sis
temul de informaţii. în general, prin sistem de informaţii se subînţelege sistemul
destinat facilitării gestionării ansamblului de informaţii medicale şi administrative,
precum şi asigurării calităţii îngrijirii. Cu alte cuvinte, ar fi acel sistem care încearcă
să rezolve corect problemele, să genereze informaţiile ,.la timp" (when), „la locul
potrivit” (where) şi „într-o formă” (how) utilă pentru manager.
Baza de date reprezintă o colecţie structurală de informaţii. Principalele tipuri
de aplicaţii în sisteme informaţionale din domeniul medical sunt:
a) sistemele de înregistrare a pacienţilor şi de internări la nivel de spital;
b) contabilitatea pacientului/plătitorului;
c) managementul financiar;
d) registrul pacienţilor şi al managementului îngrijirilor;
e) sistemele de farmacie.
Asistentele în funcţie de conducere - reprezintă o categorie importantă de per
sonal. bine reprezentată în spitale. Scopul administraţiei asistentelor este de a trasa,
conduce şi facilita îngrijirea pacienţilor.
în alte ţări asistente-manager sunt în prezent:
• directori de asistenţă medicală;
• directori ai serviciilor de îngrijire a pacientului;
• coordonatori clinici.
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Asistentele-manager furnizează cunoştinţe şi experienţă care sprijină dezvolta
rea profesională continuă a asistentelor din personal, servind ca:
• furnizori de îngrijire directă;
• elaboratori de noi metode de îngrijire;
• suport clinic şi mentori ai asistentelor din personal;
• organizatori nurselor în spitale.
Funcţiile de asistentă-şef includ:
• participarea la luarea deciziilor asupra politicilor şi planificării;
• demonstrarea calităţilor de lider în cadrul organizaţiei;
• demonstrarea calităţilor cerute de statut raportat la pacienţi şi resurse;
• implicarea în stabilirea unor noi practici organizaţionale;
• participarea la conducerea şi implementarea schimbărilor;
• dezvoltarea parametrilor business-ului în serviciile de îngrijire;
• definirea şi dezvoltarea unor roluri medicale mai ample pentru asistente;
• cercetarea şi implementarea inovaţiilor pentru a îmbunătăţi îngrijirea paci
enţilor;
• evaluarea şi îmbunătăţirea proceselor din interiorul organizaţiei.
Managerii medicali care s-au ocupat de aplicarea proceselor de îmbunătăţire a
calităţii au identificat unele principii ce stau la baza acestora:
1. Se recomandă ca toate cadrele medicale să colaboreze la proiectele de
măsurare şi îmbunătăţire a calităţii.
2. Activităţile diverselor cadre medicale trebuie coordonate astfel încât să
asigure completarea reciprocă a eforturilor.
3. Managerii trebuie să estimeze costurile şi beneficiile pentru a asigura suma
dedicată activităţilor de îmbunătăţire a calităţii corespunzătoare ca valoare.
4. Capacitatea atingerii obiectivelor depinde de funcţionarea optimă a fiecărei
etape din procesul de asistenţă şi monitorizarea eficientă a sistemelor de îngrijire se
bazează pe feedbackul (răspunsul) primit de la toate subdiviziunile din spital.
17.5. FINANŢAREA SPITALELOR
Atât spitalele publice, cât şi cele private funcţionează pe principiul autonomiei
financiare, fiecare spital elaborând şi executând bugete proprii de venituri şi cheltu
ieli. Finanţarea lor se face pe bază de cx ntract, încheiat cu Compania de Asigurări
de Sănătate, din veniturile realizate în rr.port cu serviciile prestate, precum şi din
alte venituri obţinute de la persoane fizice şi juridice în condiţiile legii. Finanţarea
spitalelor se poate face:
> integral de la Bugetul de Stat şi de la bugetele locale;
> integral din venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de să
nătate;
> din venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări şi alocaţii de la Buge
tul de Stat.
Spitalele sunt instituţii publice finanţate din venituri proprii şi funcţionează
pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalelor publice provin
din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestaţii efectuate pe baza de
contract, precum şi din alte surse.
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De la Bugetul de Stat se asigură:
a) desfăşurarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate;
b) dotarea cu echipamente medicale, în condiţiile legii;
c) investiţii legate de construirea de noi spitale, inclusiv pentru finalizarea
celor aflate în execuţie;
d) expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de
seisme şi de alte cazuri de forţă majoră;
e) modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum
şi efectuarea de reparaţii capitale;
f) activităţi specifice unităţilor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie;
g) activităţi didactice şi de cercetare;
h) alte cheltuieli curente şi de capital.
Spitalele publice pot realiza venituri suplimentare din:
a) donaţii şi sponsorizări;
b) legale;
b) asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi
farmaceutică;
c) închirierea unor spaţii medicale, echipamente sau aparatură medicală către
alţi furnizori de servicii medicale, în condiţiile legii;
d) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asi
gurări private sau agenţi economici;
e) editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical;
f) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi;
g) servicii de asistenţă medicală la domiciliu, furnizate la cererea pacienţilor;
h) contracte de cercetare şi alte surse;
i) alte surse, conform legii.
Există câteva strategii de finanţare:
I. Prima se referă la un control foarte strict al costurilor, prin măsuri manage
riale: diminuarea indicelui de ocupare a paturilor, tehnologii care să consume mai
puţină energie electrică, programarea judicioasă a sălilor de operaţie etc. Accentul
se deplasează de la costul cheltuielilor materiale ca atare la aspectele ce ţin de lo
gistica şi distribuţia acestora.
II. A doua strategie se poate aplica în situaţia contractării de bugete prospec
tive. Preţurile trebuie stabilite având în vedere echitatea, maximizarea profitului
(pentru pacient), necesitatea achiziţionării de echipamente esenţiale.
III. A treia strategie financiară constă în crearea unui pachet de servicii care
pot fi oferite la nivel local sau altora, cu posibilitatea transferării unor servicii cu
costuri mari şi utilitate scăzută (serviciile de supraspecialitate).
IV. A patra cale de a dezvolta activităţi suplimentare aducătoare de venit
sunt contractele cu universităţi sau alte unităţi cu scop de formare, implicare în
microproiecte de cercetare etc.
Salarizarea personalului de conducere din spitalele publice, precum şi a celor
lalte categorii de personal se stabileşte potrivit legii. Plata personalului din spital se
face pe baza de salariu, conform unei grile specifice pentru personalul din sectorul
bugetar - grilă care ţine cont de gradul profesional al personalului. De asemenea,
pe baza criteriului performanţă se pot acorda bonificaţii salariale, existând o limită
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superioară şi una inferioară a salariului tarifar pentru fiecare funcţie în parte.
Indicatorii care enumără acoperirea financiară a spitalului:
S totalul de cheltuieli faţă de bugetul aprobat;
S procentul de venituri proprii în bugetul aprobat;
S numărul de pacienţi neasiguraţi / numărul total de pacienţi;
S procentul bugetului utilizat pentru întreţinerea clădirii şi echipamentelor;
S procentul bugetului pentru investiţii.
îmbunătăţirea sistemului de finanţare a spitalului prevede:
a. Creşterea veniturilor la nivelul spitalelor prin stimularea creşterii venituri
lor proprii datorită eficientizării unor activităţi, în principal gospodăreşti.
b. îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare a spitalelor.
c. Gestionarea mai eficientă a resurselor Ia nivelul spitalului.
17.6. CALITATEA ASISTENŢEI MEDICALE SPITALICEŞTI
în domeniul sănătăţii prin calitate se înţelege efectuarea corespunzătoare a in
tervenţiilor cunoscute în ştiinţa medicală ca fiind lipsite de riscuri pe care societatea
poate să le acopere din punctul de vedere al costurilor şi care au capacitatea de a
produce un impact favorabil asupra morbidităţii invalidităţii şi mortalităţii popu
laţiei.
Calitatea este satisfacerea nevoilor şi aşteptărilor rezonabile ale pacientului
privind: tehnologii medicale, calitatea comunicării, susţinerea psihologică şi con
diţii hoteliere.
Pentru ca spitalul să funcţioneze pe principiile calităţii, serviciile trebuie să
aibă următoarele caracteristici:
1. Să fie orientate către utilizator.
2. Să considere calitatea o prioritate absolută.
3. Să existe o implicare activă a conducerii.
4. Să aibă ca scop satisfacţia utilizatorului intern şi extern.
5. Să-şi bazeze activităţile pe date concrete.
6. Să aibă capacitate de intervenţie rapidă.
7. Să orienteze acţiunile către ceea ce este esenţial şi nu către ceea ce este
nesemnificativ.
8. Să stabilească standarde de control.
9. Să considere şi să inducă fiecărui angajat sentimentul că el este şi propriul
său supervizor.
10. Să respecte valoarea umană a angajaţilor săi.
Indicatorii de control privind calitatea procesului curativ se bazează pe:
- durata medie de spitalizare a pacientului;
- letal itatea;
- letalitatea în primele 24 de ore de la spitalizare;
- activitatea chirurgicală;
- structura operaţiilor efectuate;
- frecvenţa complicaţiilor în timpul operaţiilor;
- frecvenţa utilizării diferitor tipuri de anestezie;
- letalitatea postoperatorie;
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- structura bolnavilor externaţi,
- divergenţa diagnosticului clinic şi morfopatologic;
- infecţiile nozocomiale.
Elementele fundamentale, pe care se bazează deciziile unui bun management
al spitalului sunt calitatea şi costul serviciilor medicale. între aceste două elemente
există o strânsă interdependenţă şi pe baza analizei cost/eficacitate şi a analizei
cost/beneficiu se poate lua decizia optimă din punctul de vedere al calităţii, ţinând
cont de constrângerile financiare. în momentul de faţă nu există un sistem unanim
recunoscut de monitorizare şi evaluare a calităţii actului medical, iar costurile nu
sunt cunoscute decât global, pe zi de spitalizare sau pe pat, mai rar pe boală sau tip
de intervenţie chirurgicală.
Un program de asigurare a calităţii în spitale este definit de către Consiliul
Canadian de Acreditare ca un proces care se desfăşoară în cinci etape:
1. stabilirea scopurilor;
2. implementarea de proceduri necesare pentru realizarea scopurilor stabilite;
3. evaluarea regulată a performanţelor obţinute în comparaţie cu scopurile
stabilite;
4. găsirea de soluţii care să micşoreze distanţa dintre performanţele obţinute
şi scopurile stabilite;
5. raportarea activităţii de evaluare; evaluarea calităţii se face continuu în
toate departamentele spitalului şi în acelaşi tim p are loc comunicarea şi analiza
problemelor descoperite.
Planul de asigurare a calităţii stabileşte responsabilităţile individuale şi de grup
pentru personalul spitalului. Prin succesiunea celor cinci etape şi stabilirea respon
sabilităţilor se asigură o bună calitate în fiecare fază a procesului de îngrijire - de
producţie - astfel încât calitatea este inclusă în produs. Aceasta duce concomitent
şi la reducerea costului.
Acelaşi Consiliu Canadian de Acreditare a Spitalelor consideră că în realizarea
unui program de asigurare a calităţii sunt implicate cinci grupuri de persoane din
cadrul instituţiei:
- conducerea spitalului, care iniţiază şi susţine dezvoltarea programului, de
termină structura organizatorică şi primeşte raportările;
- administraţia, care este responsabilă de managementul programului;
- un comitet (un grup sau un individ) prin care este realizată dezvoltarea şi
coordonarea programului;
- personalul medical, ale cărui activităţi de asigurare a calităţii anterioare
programului trebuie încurajate şi integrate în program;
- alte departamente şi servicii, care trebuie să dezvolte mecanisme adecvate
de evaluare a gradului de atingere a scopurilor stabilite prin program.
Asigurarea calităţii presupune o serie de programe specifice şi de activităţi care
urmăresc atingerea unui nivel ridicat al calităţii serviciilor medicale. Activităţile
din cadrul procesului de asigurare a calităţii pot fi împărţite în patru etape, care pot
constitui tot atâtea mijloace sau metode pentru asigurarea calităţii:
I.
Stabilirea obiectivelor este prima etapă în asigurarea calităţii. Ea presupune
fixarea ţintelor care trebuie atinse făcând parte din procesul de planificare strategică
a calităţii, aşa cum s-a arătat anterior. Prin stabilirea obiectivelor se defineşte clar

declaraţia de misiune a spitalului, adică scopul, rolul şi funcţia spitalului, precum
şi standardele de practică şi criteriile măsurabile. Dacă scopul şi obiectivele arată
direcţia spre care se îndreaptă spitalul, standardele sunt elementele care definesc
modul, căile, mijloacele şi instrumentele folosite.
II. Prom ovarea calităţii este o altă metodă de asigurare a calităţii. Calitatea
muncii unei persoane este legată de standardele de performanţă şi abilitatea persoa
nei de a le atinge, dar şi de sistemul de recompensă. Dacă sistemul de recompensă
lipseşte, calitatea realizărilor este în pericol. Calitatea muncii nu poate să fie pro
movată fără investiţii în domeniul resurselor umane. Standardele de performanţă
trebuie deprinse foarte bine pentru a putea fi menţinute la un nivel ridicat. Astfel de
investiţii la nivelul personalului în vederea promovării calităţii sunt: cursurile de
educaţie medicală continuă, conferinţe, simpozioane, trainingul (instruirea) perso
nalului, dezvoltarea fişei postului, evaluarea performanţei angajaţilor.
III. M onitorizarea activităţii este a treia metodă de asigurare a calităţii. Per
formanţa. ca reprezentare a calităţii, este monitorizată de conducerea spitalului prin
două căi:
a) controlul calităţii;
b) supravegherea calităţii.
Controlul calităţii este un sistem care cuprinde întreaga activitate a spitalu
lui, de la cea clinică, laboratoare şi radiologie până la serviciile auxiliare. De o
mare importanţă este monitorizarea incidentelor, cu scopul de a găsi abaterile de la
procedurile standard. Monitorizarea se face de către un personal specializat, prin
analiza înregistrărilor şi fişelor din spital pentru a descoperi eventuale încălcări ale
protocoalelor care s-ar putea solda cu incidente. Multe incidente ţin de activitatea
clinică: reacţii la transfuzii de sânge; interacţiuni medicamentoase; reacţii adverse
ale medicamentelor etc.
Concomitent, trebuie analizat nursingul. practica asistentelor medicale. Anali
za nursingului evidenţiază respectarea sau nerespectarea standardelor şi criteriilor
prestabilite în acest domeniu; în caz de abateri se impune luarea măsurilor corec
tive.
Supravegherea calităţii se face prin inspecţia şi investigarea activităţilor din
spital. Ele sunt realizate de o autoritate din spital, şi au drept scop monitorizarea
performanţelor. Această autoritate din spital denumită generic supraveghetor, tre
buie să se afle pe un nivel ierarhic superior celor pe care-i inspectează şi să fie un
bun profesionist, tehnician în domeniu, cunoscând perfect cerinţele pentru o muncă
de calitate. Pe lângă controlul calităţii, supravegherea are drept scop motivarea per
sonalului şi pregătirea lui pentru activităţi de performanţă.
IV. E valuarea p erform anţelor este a patra metodă de asigurare a calităţii.
Performanţa poate fi evaluată în trei moduri: analiza calităţii, aprecierea (estimarea)
calităţii şi aprobarea calităţii. Analiza calităţii şi aprecierea (estimarea) calităţii sunt
forme de autoevaluare prin care responsabilii pentru îngrijiri îşi apreciază singuri
calitatea serviciilor pe care le furnizează. Aprobarea calităţii este un termen folosit
pentru a desemna acele mijloace prin care persoane din afara departamentului apre
ciază sau judecă calitatea serviciilor sau programelor departamentului.
Mediul spitalicesc trebuie să ofere confort, siguranţă şi ambianţă plăcută. Si
guranţa este elementul-cheie; mediul trebuie să fie lipsit de riscuri care pot cauza
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infecţii, complicaţii sau traumatisme. Confortul se referă la controlul temperaturii,
umidităţii şi calităţii aerului. Ambianţa plăcută înseamnă nu numai curăţenie, ci şi
imaginea odihnitoare şi atractivă a decorului şi mobilierului.
La obţinerea unui mediu adecvat calităţii concură toate serviciile auxiliare ale
unui spital: întreţinere, administraţie, aprovizionare, curăţenie, reinvestiţii.
Satisfacţia pacientului se consideră a fi un criteriu distinct în aprecierea rezul
tatului şi implicit a calităţii, pentru că într-o activitate umană percepţia pacientului
faţă de produs sau serviciu este importantă, deşi nu totdeauna legată de standardele
practicate de clinicieni.
Rapoartele de apreciere a calităţii sunt o sursă internă de date privind calita
tea. Prin aceste rapoarte personalul medical are posibilitatea de a-şi demonstra atât
competenţele profesionale, cât şi calitatea serviciilor medicale prestate. Analiza
rapoartelor va ţine seama de trei factori principali: scopul unitar al programului,
obiectivele urmărite de raport şi oportunitatea actului medical.
O sursă de date extrem de importantă pentru analiza calităţii actului medical
este evaluarea externă. Deşi evaluarea externă este, de fapt, o analiză a datelor obţi
nute din interiorul spitalului, ea este demnă de cea mai mare încredere, neputând fi
pusă la îndoială. Analizele efectuate de evaluatorii externi sunt binevenite pentru că
au obiectivitate, se impun publicului larg şi aplică aceleaşi standarde bine testate.
Pentru asigurarea calităţii serviciilor, conducerea spitalului trebuie să urmărească
date venite din mai multe surse de informare. Aceste date pot demonstra că există
următoarele situaţii:
- personalul spitalului sau secţiei lucrează la standarde comparabile în toate
serviciile pe care Ie prestează;
- problemele clinice sau administrative sunt sesizate de programul de asigu
rare a calităţii;
- problemele apărute sunt corect prezentate;
- apariţia unor elemente nepredictibile.
Indicatori de calitate:
a. letalitatea spitalicească - total pe spital şi pe fiecare secţie (ajustate la gru
purile de vârstă: copii 0-18 ani şi maturi 18 ani);
b. proporţia pacienţilor decedaţi în 24 de ore de la internare - total pe spital şi
pe fiecare secţie;
c. proporţia pacienţilor decedaţi în 48 de ore de la intervenţia chirurgicală - pe
fiecare secţie chirurgicală;
d. rata pacienţilor reintemaţi pentru acelaşi grup de vârstă (ICD-10) în inter
valul de 24 de ore de la externare;
e. rata pacienţilor reinternaţi pentru acelaşi grup de vârstă (ICD-10) în inter
valul de 7 zile de Ia examinare;
f. procentul pacienţilor internaţi şi transferul către alte secţii din cadrul spita
lului,
g. rata pacienţilor trataţi conform protocoalelor clinice.
Pentru ca într-un spital să poată fi implementat un proces de asigurare şi îmbu
nătăţire a calităţii, conducerea trebuie să promoveze ideea de lucru în echipă. Este
necesară transformarea echipei de lucru tradiţională, cu structură ierarhică şi axată
pe o specialitate într-o echipă multifuncţională şi multidisciplinară. Factorii care
favorizează munca în echipă sunt: definirea clară a atribuţiilor, controlul timpului.
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respectarea opiniilor, ambianţa plăcută, buna pregătire a membrilor echipei, întoc
mirea de rapoarte scrise pentru luarea deciziilor, evaluarea performanţei în mod
regulat. Dacă aceşti factori sunt respectaţi şi stilul de muncă în echipă este acceptat
şi promovat de conducere, programul de asigurare al calităţii are toate şansele de
reuşită.
17.7. INDICII DE ANALIZĂ A ACTIVITĂŢII STAŢIONARULUI
Raportarea indicatorilor de activitate a spitalului se efectuează periodic con
form planului stabilit:
> anual;
> trimestrial;
> semestrial.
Indicii de activitate a staţionarului
•

Durata medie de utilizare a patului în an
N u m ă r zile-pat spitalizate de bolnavi în an
N u m ă r paturi mediu-anuale

•

Rotaţie pat
N u m ă r bolnavi internaţi
N u m ă r paturi mediu-anuale

•

Durata medie de spitalizare a bolnavului la pat
N u m ă r zile-pat spitalizate__________
N u m ă r bolnavi externaţi şi decedaţi

•

Letalitatea spitalicească
N u m ă r bolnavi decedaţi în staţionar * 100
N u m ă r bolnavi externaţi şi decedaţi

•

Durata medie de inactivitate a patului
365 - număr mediu de zile-pat exploatat în an
Rotaţie pat

•

Ponderea locuitorilor rurali din numărul total de bolnavi internaţi
N u m ă r locuitori rurali internaţi * 100
N u m ă r total internaţi

•

Durata medie de tratare a bolnavilor externaţi
N u m ă r zile-pat spitalizate
N u m ă r de bolnavi externaţi

•

Durata medie de tratare a bolnavilor externaţi după unele maladii
N u m ă r zile-pat spitalizate cu maladia dată
N u m ă r bolnavi externaţi cu maladia dată
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•

Letalitatea spitalicească după unele maladii
N u m ă r decedaţi cu maladia dată * 100______
N u m ă r externaţi + decedaţi cu maladia dată

Indicii activităţii chirurgicale
•

Indicele activităţii chirurgicale
Număr bolnavi operaţi * 100
Număr externaţi + decedaţi

•

Structura intervenţiilor chirurgicale
N u m ă r intervenţii efectuate pe motivul dat x 1QQ
N u m ă r total de intervenţii chirurgicale efectuate

•

Frecvenţa complicaţiilor postoperatorii
N u m ă r intervenţii chirurgicale, în care s-au constatat complicaţii x 1QQ
N u m ă r total intervenţii chirurgicale efectuate

•

Letalitatea postoperatorie totală
N u m ă r bolnavi decedaţi după intervenţiile chirurgicale * 100
N u m ă r total bolnavi supuşi intervenţiilor chirurgicale

• Letalitatea postoperatorie p e motivul dat
N u m ă r bolnavi decedaţi din numărul celor operaţi pe motivul dat * 100
N u m ă r bolnavi operaţi pe motivul dat

•

Structura letalităţii postoperatorii
N u m ă r decedaţi operaţi pe motivul dat * 100
N u m ă r total decedaţi pe toate intervenţiile

•

Indicele asistenţei chirurgicale de urgenţă, transportarea întârziată a
bolnavilor
N u m ă r bolnavi, transportaţi mai târziu de 24 de ore de la debutul maladiei * 100
N u m ă r total bolnavi transportaţi pentru acordarea asistenţei chirurgicale
de urgenţă

•

Durata tratamentului bolnavilor operaţi în spital
N u m ă r zile-pat spitalizate a bolnavilor operaţi până la operaţie
N u m ă r bolnavi operaţi

•

Durata tratamentului bolnavilor după intervenţia chirurgicală
N u m ă r zile-pat spitalizate a bolnavilor operaţi după intervenţia chirurgicală
N u m ă r bolnavi operaţi

•

Durata tratamentului bolnavilor operaţi în staţionar - total
N u m ă r zile-pat spitalizate a bolnavilor operaţi până şi după intervenţie
N u m ă r bolnavi operaţi
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17.8. ACREDITAREA SPITALELOR
Autorizaţia sanitară de funcţionare se emite în condiţiile stabilite prin normele
aprobate conform ordinului Ministrului Sănătăţii şi permite spitalului să funcţione
ze. După obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare, spitalul intră, la cerere, în
procedura de acreditare. Procedura de acreditare nu se poate extinde pe o perioadă
mai mare de cinci ani. înainte de expirarea termenului, spitalul solicită evaluarea în
vederea reacreditării. Neobţinerea acreditării în termen de cinci ani, de la emiterea
autorizaţiei de funcţionare, conduce la desfiinţarea spitalului în cauză.
Acreditarea garantează funcţionarea spitalelor la standardele stabilite potrivit
prezentului titlu, privind acordarea serviciilor medicale şi conexe actului medical,
certificând calitatea serviciilor de sănătate în conformitate cu clasificarea spitalelor
pe categorii de acreditare. Acreditarea se acordă de către Consiliul Naţional de
Acreditare în Sănătate, instituţie cu personalitate juridică.
Acreditarea spitalelor este un sistem complex de apreciere a activităţii spi
taliceşti. având drept scop declarat calitatea îngrijirilor. Finalitatea procesului de
acreditare constă în creşterea calităţii serviciilor medicale şi a satisfacţiei pacien
tului. Acreditarea spitalelor este. în acelaşi timp. un mecanism extern de evaluare
a calităţii serviciilor acordate. Cel mai important scop al acreditării este să ofere
protecţie pacienţilor, respectiv populaţiei, dar şi unor organisme legale interesate în
decizia lor de statutul de acreditat sau neacreditat al spitalului.
Obiectivele de acreditare sunt următoarele:
> creşterea calităţii serviciilor de sănătate
> oferirea de consultanţă şi informaţii pentru profesioniştii din sănătate
'r atingerea de către toate spitalele a nivelului de performanţă minim acceptat
> promovarea transmiterii cunoştinţelor şi schimbului de experienţă cu spi
talele de excelenţă
> acordarea de consultanţă în elaborarea politicii sanitare
> identificarea spitalelor care se află sub nivelul minim acceptat şi sprijinirea
lor pentru atingerea standardelor
> reducerea costurilor şi creşterea eficienţei
> întărirea credibilităţii medicilor şi a întregului personal sanitar
> creşterea încrederii populaţiei în reformarea sistemului sanitar
în toate ţările care au promovat acreditarea spitalelor s-a constatat creşterea ca
lităţii actului medical, îmbunătăţirea înregistrărilor medicale, creşterea eficienţei şi
restructurarea spitalului ca instituţie pentru a se adapta noilor cerinţe. Alte beneficii
obţinute în urma acreditării sunt:
- instruirea şi formarea personalului, precum şi un nou mod de recrutare a
personalului medical;
- favorizarea investiţiilor în echipamente medicale;
- atragerea de noi resurse financiare;
- posibilitatea ierarhizării spitalelor pe criterii de calitate;
- elaborarea unor programe de educaţie continuă a personalului, în scopul
creşterii competenţei profesionale;
- recunoaşterea competenţei spitalului de către populaţie sau terţe insti
tuţii cu care intră în relaţii;
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-

creşterea gradului de siguranţă a pacientului;
disponibilitatea pacienţilor de a plăti suplimentar în afara contribuţiei de
asigurare, pentru calitatea serviciilor oferite.
Odată înfiinţat sistemul de acreditare, a doua etapă a implementării este elabo
rarea standardelor prin consultări cu profesioniştii şi revizuirea continuă. Procesul
este deosebit de complex şi necesită timp îndelungat şi o largă acceptare din partea
lucrătorilor din sistemul sanitar. Standardele sunt etaloane ale practicii medicale
şi definesc structura şi procesul în scopul creşterii calităţii îngrijirilor, adică de a
obţine rezultatele cele mai bune cu resursele curente.
Standardele sunt de două categorii: funcţionale, care privesc spitalul ca un
întreg, şi departamentale sau specifice, care se adresează secţiilor sau serviciilor.
Standardele funcţionale sunt sistematice şi încurajează spitalul spre o abordare
multidisciplinară a furnizării serviciilor de sănătate prin colaborarea tuturor profe
sioniştilor săi. Standardele sunt organizate pe categorii şi cuprind toate domeniile
din activitatea unui spital:
S standarde privind drepturile pacienţilor;
S standarde privind mediul spitalicesc;
S standarde privind serviciile de îngrijiri;
S standarde privind managementul informaţiei:
S standarde privind serviciul de urgenţă;
S standarde privind controlul infecţiilor.
Procesul de evaluare în vederea acreditării nu trebuie privit ca o simplă in
specţie, deoarece scopul vizitei este şi de a sprijini spitalul să-şi îmbunătăţească
standardele deficiente. Evaluarea calităţii serviciilor medicale pe baza standardelor
şi indicatorilor de performanţă este etapa centrală a procesului de acreditare.
Spitalul are dreptul de a contesta echipa de evaluatori, precum şi rezultatul
evaluării. De asemenea, spitalul poate solicita o altă vizită de evaluare. Tot la latitu
dinea spitalului este şi decizia de a aduce sau nu la cunoştinţa publicului rezultatul
vizitei de evaluare. Finanţatorul spitalului ar trebui informat asupra rezultatelor
vizitei.
Un spital nu poate fi supus acreditării dacă nu îndeplineşte standardele mini
me de funcţionare care sunt normele specifice pentru structură. Aceste norme sunt
reglementate legal şi se referă la: condiţiile sanogene; protecţia sanitară a factorilor
naturali din mediul de viaţă şi de muncă al populaţiei; prevenirea efectelor negative
asupra sănătăţii şi capacităţii de muncă. Un spital acreditat beneficiază de recu
noaştere publică din partea pacienţilor care sunt dispuşi să plătească în plus pentru
calitatea îngrijirilor şi de rambursare privilegiată din partea finanţatorului.
17.9. FARMACIA SPITALULUI
Farmacia de spital se organizează în unităţile sanitare cu paturi, unde funcţio
nează ca secţie sau compartiment al acestora. Farmacia spitalului are următoarele
atribuţii:
> asigurarea gestionării, aprovizionării, preparării, controlului, conservării
şi eliberării medicamentelor şi altor produse de sănătate pentru pacienţii
internaţi;
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> conducerea sau participarea la orice acţiune de informare asupra acestor
produse, de promovare şi evaluare a utilizării lor raţionale, precum şi la
activitatea de farmacovigilenţă;
> conducerea sau participarea la orice acţiune care concură Ia asigurarea cali
tăţii şi siguranţei tratamentelor şi asistenţei sanitare în domeniile care apar
ţin competenţei farmaceutice.
Farmacia de spital se autorizează pe baza documentaţiei prevăzute în nor
me, cu respectarea aceleiaşi proceduri ca şi la autorizarea farmaciilor comunitare.
Farmacistul-şef trebuie să îndeplinească condiţiile privind organizarea şi funcţi
onarea farmaciei de spital, stabilite prin norme. Farmacistul-şef are următoarele
atribuţii:
■ este membru în diferitele comisii sau grupuri de lucru ale spitalului care au
implicaţii asupra activităţii farmaceutice a spitalului;
■ este responsabil de întreaga activitate a farmaciei de spital;
■ ia măsurile necesare pentru distribuirea corespunzătoare a medicamentelor
şi altor produse din farmacie; dirijează şi supraveghează activitatea perso
nalului farmaciei şi a studenţilor care fac practica în farmacie;
■ participă Ia informarea corpului medical privind problemele care Ie intră în
competenţă.
Conducerea unităţii sanitare împreuna cu farmacistul-şef stabilesc organigra
ma şi programul de funcţionare ale farmaciei, iar după caz, un serviciu de urgen
ţă care să asigure asistenţa cu medicamente pe timpul cît farmacia este închisă.
Funcţiile farmaciei de spital sunt:
- la nivel de unitate - de a ţine evidenţa medicamentelor, iar în această
privinţă poate să dezvolte modelele speciale pentru evidenţa stocurilor în funcţie
de caracteristicile produsului, relaţia cu plătitorul (substanţe contractate Ia nivel de
spital pentru îngrijirile generale, substanţe contractate pe programe cu destina
ţie precisă, de ex.: citostaticele etc.);
- cealaltă componentă se referă la relaţia cu pacientul, trebuind să suprave
gheze ce şi când urmează să primească fiecare pacient (aceasta presupune că poate
atrage atenţia asupra incompatibilităţii a două sau mai multe medicamente sau asu
pra unui pacient).
Farmacia funcţionează în spaţii adecvate, amplasate în totalitate la acelaşi
nivel, cu legături funcţionale directe între ele, se evită vecinătatea secţiilor, a căror
activitate poate afecta calitatea medicamentelor, şi se asigură calea de acces directă
pentru aprovizionare.
17.10. INGINERIE BIOMEDICALĂ. GOSPODĂRIE
Spitalele deţin o mare cantitate de echipamente, de complexitate diferită, de
la cele mai simple până la cele mai sofisticate. Siguranţa şi funcţionarea lor este
esenţială pentru spital şi pentru îngrijirea bolnavilor. Este necesar un mecanism
de evaluare a tehnologiilor noi şi introducerea lor numai după studii clinice şi de
cost/eficacitate. Tehnologiile noi şi scumpe ridică frecvent probleme de etică în
condiţiile unor resurse limitate.
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Aspecte particulare în spitale apar în mod suplimentar prin compartimentele
de suport hotelier care sunt în sarcina spitalului: bucătăria, ce necesită o aprovizi
onare ritmică, continuă şi completă (stocul de alimente proaspete şi conservate) şi
spălătoria cu particularităţile legate de provenienţa lenjeriei sau echipamentelor de
protecţie.
Pe de altă parte, potrivit normelor în vigoare, actele şi documentele medicale
au valoare medico-legală şi nu sunt acceptate ca atare decât existând pe „hârtie”,
trebuind păstrate sub această formă timp de 25 de ani. Această condiţionare duce la
situaţia în care, chiar dacă unitatea ar dispune de toate facilităţile de echipamente
ca: calculatoare, reţea internă şi externă, soft adecvat şi personal suficient numeric
şi instruit corespunzător pentru a le utiliza convenabil, documentele ar trebui ori
cum să existe şi pe hârtie. Tipizatele utilizate (foi de observaţie, buletine de analiză,
condici de medicamente, registre de sală, registre de rezultate etc.) trebuie să facă
obiectul unui accept oficial. în mod practic nu este permisă şi nu este posibilă uti
lizarea unei foi de observaţie create pentru a fi asistată de calculator fară avize şi
acorduri speciale, ultimul actor intrat în rândul celor al căror accept este necesar
fiind compania de asigurări ca instituţie plătitoare.
Ingineria biomedicală, denumită şi inginerie clinică, se referă la echipamentele
medicale. Acestea, denumite şi echipamente clinice, acoperă următoarele categorii:
• echipamente pentru diagnosticarea pacienţilor, precum echipamentele, care
măsoară parametrii fiziologici;
• echipamente de laborator clinic;
• echipamente pentru tratamente terapeutice;
• aparate care aplică energie radiantă pe corp;
• echipamente de resuscitare;
• echipamente prostetice/ de chirurgie plastică;
• echipamente pentru terapie fizică;
• echipamente de asistenţă chirurgicală;
• echipamente de monitorizare a stării pacienţilor.

Inginerii biomedicali au anumite sarcini care sunt clasificate pe niveluri:
•

Sarcinile de nivelul I implică repararea echipamentelor, întocmirea rapoar
telor de reparaţii şi a deconturilor reparaţiilor.
• Sarcinile de nivelul al II-lea sunt sarcini de întreţinere preventivă şi includ
verificări ale părţii electrice a echipamentelor, probe ale echipamentelor noi
şi pregătirea echipamentelor pentru punerea în funcţiune.
• Sarcinile de nivelul al III-lea sunt sarcini de management şi presupun:
- planificări;
- achiziţii;
- instalări;
- proiectări;
- notificări cu privire la gradul de risc;
- asistenţă acordată comitetelor de siguranţă.
Asigurarea bunei funcţionări a acestor echipamente medicale este foarte im
portantă, deoarece are efecte directe asupra îngrijirii acordate pacienţilor, precum
şi asupra siguranţei lor. Există patru variante de asigurare a bunei funcţionări a
acestor echipamente în cadrul unui spital:
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1) spitalul îşi concepe un program propriu de întreţinere a echipamentelor;
2) spitalul se abonează şi se bazează pe un singur furnizor de astfel de servicii;
3) spitalul se afiliază unui contract de servicii împreună cu alte spitale;
4) spitalul apelează la diferiţi furnizori, producători, reprezentanţe şi delegări
care să-i asigure întreţinerea echipamentelor. Această din urmă variantă este cea
mai frecvent folosită, dar şi cea mai costisitoare dintre ele.
17.11. REFORME
în procesul de reformare a sistemului de sănătate, la început de mileniu, sec
torul spitalicesc trebuie să se adapteze la noile realităţi create, pe de o parte, de
noile tehnologii şi de noul rol al spitalelor ca o opţiune de ultimă instanţă şi pe de
altă parte, să ia în considerare cauzele principale ale patologiei umane dominate de
bolile cardiovasculare, neoplasme, traumatisme, intoxicaţii şi dereglări metabolice
de etjologii multiple.
în acelaşi timp restructurarea serviciului spitalicesc trebuie să ia în considerare
mediul cultural, social şi economic şi prin configuraţia sa să corespundă nevoilor
reale ale comunităţii.
Obiectivele generale ale reformei spitalelor:
1. Creşterea eficienţei tehnice - utilizarea adecvată a resurselor limitate de la
nivelul spitalului prin eliminarea risipei. Astfel, reorganizarea structurii spitalului
trebuie să conducă la scăderea costurilor pentru serviciile furnizate.
2. Creşterea eficienţei alocative: maximizarea valorii obţinute pentru resursele
cheltuite, prin alocarea acestora în funcţie de rezultate şi de impactul asupra stării
de sănătate (ani de viaţă câştigaţi, creşterea calităţii vieţii, creşterea accesului la
serviciile prioritare).
3. Creşterea accesibilităţii pentru grupurile defavorizate (săraci, populaţia ru
rală etc.) prin distribuirea resurselor în sistemul public centrată pe cei care au strin
gentă nevoie de servicii şi acces limitat.
4. Adecvarea structurii serviciilor spitaliceşti la aşteptările utilizatorilor, prin
restructurarea acestora astfel încât serviciile publice să răspundă aşteptărilor publi
cului, cu asumarea responsabilităţii faţă de acesta.
Factorii care influenţează performanţa spitalului sunt:
1. gradul de autonomie a spitalului;
2. expunerea spitalelor la presiunile pieţei;
3. gradul de responsabilitate financiară;
4. responsabilitatea spitalelor pentru performanţa lor;
5. funcţia socială.
Principalele acţiuni strategice şi operaţionale necesare la nivelul spitalelor:
> îmbunătăţirea managementului spitalului
> îmbunătăţirea structurii spitalului (clădiri, echipamente etc.)
> Utilizarea eficientă a resurselor umane ale spitalului.
în secolul al XX-lea se resimte o tendinţă asiduă spre restructurarea, reor
ganizarea sistemului de asistenţă medicală spitalicească, ce ar permite eficientizarea rezultatelor. Tendinţele ce au produs pornirea procesului de reorganizare a
spitalelor:
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•
•
•
•

Micşorarea (în volum) a sectorului spi^licesc (măsuri radicale).
Realizarea unor schimbări în sectorul spitalicesc (măsuri parţiale).
Reorganizarea spitalelor după principiul geografic.
Reorganizarea spitalelor după principiul asigurării accesului la servicii me
dicale, acesta fiind determinat de nivelul de dezvoltare a sistemului de să
nătate.
Drept obiective principale în cadrul procesului de restructurare a sectorului
spitalicesc se evidenţiază următoarele aspecte:
• Accesul oportun la serviciile spitaliceşti pentru toată populaţia.
• Serviciile spitaliceşti sigure, de calitate, conform standardelor de îngrijire.
• Distribuirea echitabilă a resurselor de asistenţă primară spitalicească.
• Elaborarea unui cadru de finanţare durabil, care ar ajusta serviciile acordate
la resursele disponibile.
• Eşalonarea serviciului spitalicesc.
Principalele schimbări în sistemul de sănătate din Republica Moldova:
x Descentralizarea procedurilor simple şi creşterea capacităţii prin restructu
rarea reţelei de AMT.
x Centralizarea procedurilor complexe şi creşterea nivelului de specializare şi
calitatea serviciilor medicale la nivel naţional.
x Consolidarea serviciilor auxiliare.
x Majorarea volumului de asistenţă medicală primară, acordată de către MF.
x Separarea finanţării prin introducerea cadrului contractual.
x Reducerea continuă a numărului de paturi.
x Reducerea continuă a duratei de spitalizare.
x Aplicarea în practică a principiilor asigurărilor obligatorii de asistenţă me
dicală.
x Asigurarea principiului de autonomie a IMSP în gestionarea resurselor, în
deosebi a celor financiare.
Acest fenomen s-a produs datorită următorilor factori ce au determinat restruc
turarea sistemului spitalicesc:
• Necesitatea sporirii calităţii şi eficienţei serviciilor medicale spitaliceşti şi
specializate prestate populaţiei.
• Activitatea clinică în instituţiile spitaliceşti este redusă.
• Practici medicale nesigure - număr mic de intervenţii chirurgicale pe secţie.
• Alocarea fondurilor rămâne a fi inechitabilă şi spitalele cheltuie mai mult
de 50% din cheltuielile totale din sistemul de sănătate.
• Sistemul de eşalonare a asistenţei med'cak- nu funcţionează în deplină mă
sură, din care motive în instituţiile me iico-sanilare publice republicane se
mai spitalizează pacienţi din raioane care trebuie şi pot fi trataţi la un nivel
inferior al îngrijirii.
• Condiţii inadecvate ale infrastructurii şi de dotare cu echipament perfor
mant.
Factorii care au influenţat schimbările în serviciul spitalicesc mai pot fi clasifi
caţi în dependenţă de cerere (aspecte demografice, sănătatea populaţiei, aspiraţiile
pacienţilor), de ofertă (tehnologii medicale, resursele umane) şi socio-economici
(finanţe, implementarea serviciilor, globalizar ;a în domeniul pieţei de cercetare şi
dezvoltare).
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Reorganizarea serviciilor spitaliceşti şi utilizarea raţională a paturilor poate fi
eficientă în trei direcţii principale:
Asigurarea echităţii şi eficacităţii asistenţei spitaliceşti, care include'.
1. crearea serviciilor asistenţei medicale de o zi;
2. introducerea practicii îngrijirilor medico-sociale la domiciliu;
3. modificarea culturii manageriale;
4. introducerea modalităţilor de achitare a serviciilor prin metoda grupurilor
de diagnosticuri înrudite (DRG);
5. contopirea unor spitale pentru a realiza o politică economică şi financiară
mai eficientă;
6. micşorarea volumului (numărului) de spitalizări;
7. dispensarizarea;
8. crearea secţiilor geriatrice;
9. efectuarea expertizei nivelului şi duratei de internare în spitale la diferite
nivele.
In restructurarea sectorului spitalicesc este necesar de a lua în considerare:
1. excluderea dublării în activitatea instituţiilor spitaliceşti;
2. introducerea controlului asupra eficacităţii în activitatea personalului medi
cal a excesului şi dublării serviciilor acordate;
3. utilizarea informaţiei obiective pentru planificarea activităţilor în sectoral
spitalicesc;
4. dezvoltarea şi utilizarea tehnologiilor moderne poate activa procesul de
centralizare a activităţilor medicale;
5. utilizarea criteriilor obiective în restructurarea sectorului spitalicesc (spita
lul sau paturile spitaliceşti);
6. integrarea mecanismelor unice şi a economiei de piaţă în argumentarea
structurală a cererii şi ofertei în sector spitalicesc;
7. crearea spitalelor de asistenţă medicală de scurtă şi lungă durată.
Raţionalizarea utilizării spitalului şi a numărului de paturi ca instrument de
influenţă politică prevede:
1. micşorarea (majorarea) duratei de spitalizare;
2. majorarea eficienţei procedurilor diagnostice;
3. dezvoltarea alternativelor asistenţei spitaliceşti;
4. lărgirea serviciilor de reabilitare a bolnavilor cronici;
5. deschiderea secţiilor geriatrice în cadrul spitalelor generale;
6. transformarea paturilor spitaliceşti în paturi cu destinaţie specială (paturi
sociale);
7. centralizarea paturilor specializate şi descentralizarea paturilor de profil ge
neral în corespundere cu numărul de populaţie;
8. crearea centrelor de excelenţă pentru deservirea în egal a populaţiei urbane
şi rurale.
Funcţiile principale în cadrul restructurării sistemului spitalicesc sunt:
• acordarea AM specializate;
• implementarea în practică a metodelor contemporane de profilaxie, dia
gnostic şi tratament în baza realizărilor ştiinţifice;
• dezvoltarea şi perfecţionarea formelor organizatorice şi a metodelor de AM;
• sporirea calităţii muncii, perfecţionarea cunoştinţelor igienice ale populaţiei.
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CAPITOLUL 18

O C R O T IR E A SĂ N Ă T Ă Ţ II M A M E I ŞI C O P IL U L U I

18.1.
CARACTERISTICA GENERALĂ
A SISTEMULUI OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI
Ocrotirea sănătăţii mamei şi copilului (OSMC) include un sistem de măsuri
sociale de stat orientate spre menţinerea sănătăţii mamei şi copilului, care asigură
femeii posibilitatea să îmbine maternitatea şi educaţia copiilor cu participarea acti
vă în producere şi în viaţa socială.
OSMC asigură condiţii normale pentru dezvoltarea generaţiei tinere, pentru
prevenirea, combaterea, diagnosticul şi tratamentul femeilor şi copiilor bolnavi,
pentru participarea activă a femeii în viaţa socială şi în creşterea noilor generaţii
sănătoase de cetăţeni.
OSMC are un caracter medico-social şi urmăreşte următoarele scopuri:
- Păstrarea şi îmbunătăţirea stării sănătăţii populaţiei feminine şi copiilor.
- Diminuarea nivelului mortalităţii materne.
- Diminuarea nivelului mortalităţii infantile.
- Educaţia pentru sănătate a generaţiei tinere bine dezvoltată fizic şi psihic.
- Dezvoltarea unei societăţi sănătoase.
- Crearea condiţiilor necesare pentru participarea activă a femeilor şi copiilor
în activitatea societăţii.
Sistemul ocrotirii sănătăţii mamei şi copilului îndeplineşte următoarele sarcini:
1. Planificarea familiei şi pregătirea femeii către maternitate.
2. Instruirea tineretului în probleme de sexologie, profilaxie a bolilor sexu
al transmisibile, evitarea gravidităţii nedorite, igiena căsniciei, profilaxia
avorturilor etc.
3. Organizarea unui complex de măsuri cu scop de ocrotire prenatală a fătului
efectuate în instituţiile de asistenţă medicală primară (AMP).
4. Ocrotirea intranatală a fătului acordată în Centrele perinatologice.
5. Ocrotirea sănătăţii nou-născutului acordată în CMF, OMF, CS şi secţiile
specializate.
6. Ocrotirea sănătăţii copilului în perioada preşcolară. Controlul dezvoltării
fizice, alimentaţiei şi statutului imunologic al copilului.
7. Ocrotirea sănătăţii elevilor, supravegherea dezvoltării fizice şi psihice a
lor etc.
Importanţa socio-medicală a sistemului sănătăţii mamei şi copilului mai este
determinată şi de rolul lui în ocrotirea sănătăţii femeii, diminuarea mortalităţii ma
terne şi infantile, de educarea. începând cu vârsta cea mai fragedă, a unei generaţii
tinere cu o dezvoltare complexă din punct de vedere fizic şi spiritual.
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în cadrul principiilor generale de ocrotire a sănătăţii populaţiei - се-şi au aici
completă valabilitate - se disting câteva particularităţi pentru aceste grupuri de
populaţie. La nici un alt grup de populaţie, profilaxia largă în ocrotirea sănătăţii şi
atitudinea preventivă în asistenţa medicală nu sunt aplicate atât de sistematic şi de
diferenţiat ca în promovarea, ocrotirea şi fortificarea sănătăţii mamei şi copilului.
în Sistemul sănătăţii mamei şi copilului deosebim următoarele etape ale asis
tenţei curativo-profilactice.
Etapa I - planificarea familiei şi pregătirea femeii către maternitate. Instruirea
tineretului în problemele de sexologie şi profilaxie a bolilor cu transmisie sexuală,
pregătirea familiilor tinere în problemele igienei casnice, profilaxia avorturilor şi
evitării gravidităţii nedorite.
Etapa a II-a - organizarea unui complex de măsuri cu scop de ocrotire pre
natală a fătului. Din aceste măsuri fac parte activitatea medicilor de familie din
Centrele medicilor de familie (CMF), Centrele de Sănătate (CS), Oficiile Medicilor
de Familie (OMF) şi Cabinetele de planificare a familiei.
Etapa a III-a - ocrotirea intranatală a fătului, la baza căreia stă ajutorul la
naştere. Tot volumul asistenţei la această etapă este acordat în Centrele de Perina
tologie de nivelurile 1, II, III.
Etapa a ГУ-a - ocrotirea sănătăţii nou-născutului, efectuată în CMF, CS, OMF
şi secţiile specializate. Aceasta include în primul rând controlul alimentaţiei, supra
vegherea dezvoltării fizice, îngrijirea nou-născutului etc.
Etapa a V-a - ocrotirea sănătăţii copiilor în perioada preşcolară, controlul
asupra dezvoltării fizice şi mentale, alimentaţiei raţionale şi statutului imunologic
al copilului.
Etapa a VI-a - ocrotirea sănătăţii copilului în perioada şcolară, controlul pe
riodic asupra dezvoltării fizice şi psihice, aprecierea funcţiilor de bază ale sisteme
lor organismului în creştere, depistarea şi corectarea devierilor în starea sănătăţii
copiilor.
Etapa a VII-a - ocrotirea sănătăţii adolescenţilor şi tinerelor.
Realizarea consecventă a măsurilor conform etapelor indicate determină uni
tatea organizatorică a Sistemului ocrotirii sănătăţii mamei şi copilului, care include
2 compartimente principale:
- asistenţa obstetrico-ginecologică a mamei;
- asistenţa curativo-profilactică a copiilor.
Asistenţa medicală (primară, spitalicească şi specializată de ambulatoriu) ma
mei şi copilului se acordă în Instituţiile medico-sanitare publice (IMSP) raionale,
municipale, interraionale şi republicane, care reprezintă o reţea întreagă a serviciu
lui de asistenţă perinatologică.
Managerii acestor instituţii, în scopul asigurării accesului populaţiei la asisten
ţa medicală calitativă în cadrul sistemului OSMC la diverse niveluri, se bazează pe
următoarele documente oficiale:
- Legea Ocrotirii sănătăţii nr. 411- XIII din 28 martie 1995;
- Legea cu privire la Asieurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585—
XIII din 27.02.1998;
- Legea privind adm inistraţia publică locală nr. 123 - XV din 18 martie
2003;
- Legea privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei nr. 1513 —
XH dir 16.06.1993;
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-

Ordinul Ministrului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.190 din 23 iunie
2003 şi altor documente legislative.
în ultimul sunt specificate funcţiile concrete ale managerilor IMSP necesare
pentru dirijarea activităţii instituţiilor medicale din Sistemul ocrotirii sănătăţii ma
mei şi copilului.
18.2.
FUNCŢIILE MANAGERILOR
ÎN DIRIJAREA SISTEMULUI SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI
M edicul-şef al raionului:
• Promovează politica statului în domeniul sănătăţii populaţiei feminine şi
copiilor.
• Asigură accesul copiilor şi gravidelor la asistenţa medicală calificată, pre
venirea morbidităţii, invalidităţii şi mortalităţii copiilor şi femeilor, respec
tarea drepturilor mamelor şi copiilor la sănătate şi supravieţuire.
• Dirijează activitatea cu cadrele din sistemul OSMC.
Prim-adjunctul m edicului-şef al raionului:
• 'Cealizează politica statului în dezvoltarea asistenţei medicale primare po
pulaţiei feminine şi copiilor.
• Coordonează activitatea CMF, CS. OMF.
• Organizează şi controlează asistenţa medicală, inclusiv:
- lucrul profilactic de ocrotire antenatală a fătului şi postnatală a lăuzelor;
- supravegherea gravidelor;
- planificarea familiei şi protejarea sănătăţii, reproducerii;
- supravegherea copilului sănătos;
- controlul alimentaţiei raţionale a copilului;
- imunizarea copilului.
• Organizează şi supraveghează activitatea cabinetului „Copilul sănătos’",
promovarea MSV, educaţia pentru sănătate în familie, în instituţiile preşco
lare şi şcoli.
• Organizează examenul profilactic al preşcolarilor, elevilor şi supravegherea
copiilor cu patologii cronice.
• Analizează nivelul morbidităţii copiilor şi informează organele de condu
cere locale.
• Analizează sistematic (o dată în 10 zile) cazurile de mortalitate perinatală,
infantilă şi maternă prezentând informaţia la comisia raională, orăşenească
pentru întreprinderea măsurilor de profilaxie.
• Analizează calitatea asistenţei medicale şi supravegherea femeilor şi copii
lor cu patologii cronice în scopul prevenirii recidivelor şi invalidităţii.
Adjunctul medicului-şef al raionului:
• Asigură organizarea şi succesivitatea serviciilor medicale spitaliceşti şi speci
alizate de ambulatoriu şi de urgenţă din localitate acordate femeilor şi copiilor.
• Eşalonează asistenţa medicală spitalicească şi specializată de ambulatoriu
(AMSSA).
• Contribuie la efectuarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul pediatriei,
obstetricii şi ginecologiei şi implementarea rezultatelor în practică.
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•

Analizează indicatorii de evaluare a asistenţei medicale spitaliceşti şi spe
cializate de ambulatoriu, inclusiv femeilor şi copiilor.

Specialistul principal pe Asistenţa medicală maniei şi copilului:
• Evaluează nivelul şi calitatea supravegherii profilactice şi asistenţei medi
cale acordate copiilor, gravidelor, lăuzelor şi adolescenţilor.
• Trimestrial analizează activitatea serviciului şi elaborează măsuri de ameli
orare a lui.
• Organizează expertiza gradului de invaliditate la copii.
• Organizează tratamentul copiilor şi bolnavilor de maladii ginecologice în
Centrele de Recuperare şi Reabilitare.
• Analizează sistematic (o dată în 10 zile) cu medicii de familie şi specialiştii
de profil toate cazurile de mortalitate perinatală. infantilă şi maternă cu
planificarea măsurilor necesare de prevenire a lor.
• Organizează şi monitorizează activităţile sistematice ale medicilor: pedi
atri, obstetricieni-ginecologi şi de familie necesare în diminuarea nivelului
morbidităţii şi mortalităţii infantile, perinatale, materne şi juvenile (0-5 ani)
şi invalidizării copiilor sub 18 ani.
• Efectuează expertiza calităţii asistenţei medicale acordate femeilor şi copii
lor în instituţiile de profil, prin deplasarea periodică în teritoriul subordonat,
analizează rezultatele şi planifică măsurile d'. ameliorare a situaţiei.
• Evaluează activităţile medicilor de familie 5 ib următoarele aspecte:
- ocrotirea antenatală a fătului, plai ificarca familiei şi protejarea sănătăţii de
reproducere;
- promovarea sănătăţii în familie;
- supravegherea copilului sănătos;
- educaţia pentru sănătate şi promovarea MSV în instituţiile preşcolare, şcoli,
familie şi comunitate;
- controlul alimentaţiei raţionale a copiilor;
- controlul supravegherii copiilor primului an de viaţă şi copiilor bolnavi.
• în comun cu medicii de familie şi specialişti de profil studiază şi analizează
cauzele morbidităţii în instituţiile preşcolare, cu informarea persoanelor de decizie
pentru luarea măsurilor necesare de ameliorare a stării sănătăţii copiilor.
• Organizează seminare pe problemele ocrotirii sănătăţii mamei şi copilului.
• Participă la elaborarea programelor teritoriale consacrate problemelor ocro
tirii sănătăţii mamelor şi copiilor, supraveghează permanent implementarea
lor în practică.
• Conlucrează cu organizaţiile nonguvernamentale în problemele ocrotirii
sănătăţii mamei şi copilului.
• Organizează implementarea în practică a noilor tehnologii în procesul de
diagnostic, tratament şi profilaxia maladiilor.
• Organizează măsuri în educaţia pentru sănătate şi promovarea MSV în fa
milie, grădiniţe, şcoli.
Şeful Centrului de Sănătate:
• Organizează şi efectuează controlul calităţii măsurilor profilactice, di
agnosticului, tratamentului şi recuperării la nivel de asistenţă medicală
primară, inclusiv:
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lucrul profilactic de ocrotire antenatală a fătului şi postnatală a lăuzelor;
supravegherea gravidelor;
planificarea familiei şi protejarea sănătăţii reproductive;
supravegherea copilului sănătos;
imunizarea copiilor conform Programului Naţional;
Organizează examenul profilactic al preşcolarilor şi elevilor, supraveghind
calitatea şi eficacitatea dispensarizării copiilor cu maladii cronice.
• Analizează calitatea asistenţei medicale acordate copiilor bolnavi de mala
dii cronice.
• Contribuie la educaţia pentru sănătate a femeilor şi copiilor.
• Contribuie la implementarea noilor tehnologii în procesul profilaxiei, dia
gnosticului, tratamentului şi recuperării bolnavilor.

Medicul de familie:
Supraveghează sănătatea mamei şi copilului, inclusiv:
• Acordarea asistenţei medicale de urgenţă.
• Examinarea, diagnosticarea, tratamentul şi reabilitarea femeilor şi copiilor
bolnavi.
• La necesitate: confirmarea diagnosticului şi tratamentului femeilor şi copi
ilor în instituţiile medicale de profil.
• Acordarea asistenţei medicale la domiciliu şi în instituţiile medicale a
gravidelor, lăuzelor şi nou-născuţi lor.
• La necesitate: îndreptarea femeilor şi copiilor bolnavi în instituţiile de
profil pentru asistenţă medicală specializată sau spitalizare.
• Dispensarizarea gravidelor, femeilor şi copiilor bolnavi de maladii croni
ce sau supuşi factorilor de risc.
• Imunizarea copiilor.
• Promovarea sănătăţii şi prevenirea bolilor la femei şi copii.
• Asigurarea tratamentului balneo-sanatorial femeilor, copiilor şi adoles
cenţilor.
• Asigurarea investigaţiilor de laborator şi instrumentale.
• Asigurarea respectării drepturilor legale ale mamelor, gravidelor şi copiilor.
• Realizarea programului de planificare a familiei.
• Conlucrarea cu autorităţile publice locale.
• Evaluarea asistenţei medicale primare mamei şi copilului.
• Efectuarea educaţiei pentru sănătate prin promovarea MSV a femeilor şi
copiilor.
18.3.
ORGANIZAREA
ASISTENŢEI OBSTETRICO-GINECOLOGICE PRIMARE
Serviciul consultativ pentru femei se organizează în IMSP (CMF, CS, OMF,
CPF) indicate în figura 65.
Acesta este un serviciu curativ-profilactic, care acordă asistenţă obstetricoginecologică primară de ambulatoriu femeilor.
El îndeplineşte următoarele funcţii de bază:
4 93

CENTRUL PERINATOLOGIC
interraional, nivelul II

ASISTENTA ANTENATALĂ
_______ PRIMARĂ ________

Г"

CENTRUL M EDICILOR DE FAMILIE

C EN TR U L
PERINATOLOG IC RAIONAL
Nivelul I

CENTRUL DE SĂNĂTATE

Secţia obstetrică

J-

4
OFICIUL MEDICILOR DE FAMILIE

«

CABINETUL PLANIFICARE
FAMILIALĂ

"

*

Secţia consultativă:
obstotrician-ginecolog, pediatru

Secţia pediatrie

Populaţia de vârstă reproductivă
S ubdiv iz iu n i în s u b o rd o n a re

- -►

S ubdiv iz iu n i d e co la b o rare

Figura 65. Serviciul Asistenţă Medicală Perinatală, nivelul I
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acordarea asistenţei curativo-profilactice calificate populaţiei feminine;
prevenirea mortalităţii materne şi perinatale;
micşorarea numărului de sarcini nedorite;
majorarea nivelului de cultură sanitaro-igienică a femeilor;
depistarea, evidenţa, examenul complex al bolnavelor şi gravidelor;
internarea gravidelor şi bolnavelor în maternitate;
efectuarea măsurilor de profilaxie a bolilor ginecologice şi avortului;
ocrotirea antenatală a sănătăţii fătului;
pregătirea fizio-psiho-profilactică a gravidelor către naştere;
completarea sistematică corectă şi detaliată a documentaţiei de evidenţă şi
celei pentru dările de seamă.
Asistenţa obstetrico-ginecologică se organizează în baza următoarelor principii:
- teritorial - secţia consultativă;
- schimbul reciproc de informaţie despre gravidă (bolnavă) între medicii
maternităţii şi cei din IMSP de la alte etape;
- de dispensarizare.
Principiul teritorial sau secţia consultativă prevede acordarea asistenţei profi
lactice şi curative în cadrul secţiei consultative şi la domiciliu, efectuarea de mă
suri sanitaro-antiepidemice şi propagarea modului sănătos de viaţă. Un sector are
circa 1 500 de locuitori, inclusiv 450 de copii şi 600 de femei şi este deservit de
medicul de familie şi asistenta medicală, care în decursul anului deservesc circa
7 000-8 000 de vizite ale femeilor sănătoase, gravidelor, bolnavelor ginecologice.
Obstetricianul-ginecoiog trebuie să consulte 5 femei pe oră. El conlucrează
strâns cu medicii specialişti (terapeut, pediatru etc.). Regimul de lucru al serviciului
consultativ pentru femei este organizat în aşa mod, încât femeile să poată fi deser
vite în timpul liber al activităţii profesionale.
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Pentru îmbunătăţirea activităţii serviciului consultativ pentru femei este nece
sar a se respecta principiul schimbului reciproc de informaţie despre starea gravi
dei (bolnavei) între MF şi medicii obstetricieni-ginecologi etc. din diverse IMSP.
Aceasta se efectuează prin intermediul următoarelor documente medicale:
- Fişa medicală de ambulatoriu;
- Carnetul medical perinatal (formularul nr. 113/e).
Documentele în cauză sau extrasul din ele îi permit medicului să aprecieze
evoluţia maladiei respective şi îl ajută la precizarea, confirmarea sau negarea dia>
gnosticului.
Eficienţa muncii MF şi a medicilor obstetricieni-ginecologi sporeşte atunci
când tratamentul în cadrul serviciului de consultaţii pentru femei alternează cu cel
din staţionar, inclusiv cel de zi. în scopul perfecţionării nivelului lor profesional,
aceşti specialişti participă la conferinţe clinice, patologo-anatomice, practice şi şti
inţifice, seminare, ziua obstetricianului-ginecolog etc.
Femeia se adresează după asistenţă medicală la MF. în cazurile când pacienta
nu poate frecventa instituţia medicală, ei i se acordă asistenţă medicală la domiciliu
în decursul zilei de muncă sau ajutor de urgenţă la orice oră, dacă este necesar.
Rezultatele examinării pacientei la domiciliu se înscriu în „Fişa medicală de
ambulatoriu”, iar chemarea - în „Registrul pentru înregistrarea chemărilor la do
miciliu”. Procedurile prescrise de medic pot fi efectuate în condiţiile serviciului
consultativ pentru femei sau în cazuri necesare la domiciliu.
18.3.1.
ORGANIZAREA ASISTENŢEI
CURATIVO-PROFILACTICE PENTRU GRAVIDE
Asigurarea condiţiilor normale de naştere pentru mamă şi făt, profilaxia diver
selor maladii impune cerinţe deosebite faţă de organizarea asistenţei obstetrico-ginecologice primare. Măsurile social-igienice întreprinse au drept scop păstrarea să
nătăţii gravidei şi dezvoltarea normală a fătului. Una din măsurile care favorizează
acest lucru este evidenţa precoce a gravidelor (până la 12 săptămâni). Acest indice
în Republica Moldova constituie numai 77%. Prin urmare, este necesar a se efectua
lucrul de educaţie sanitară în rândul gravidelor şi tinerilor căsătoriţi pentru apelarea
precoce (până la 12 săptămâni de gestaţie) la medicul de familie.
Prin evidenţa precoce şi supravegherea medicală a gravidelor se pot evita ero
rile la determinarea termenelor gravidităţii şi ale concediului de maternitate; se re
duce numărul de naşteri precoce, se micşorează nivelul mortinatalităţii, mortalităţii
neonatale. morbidităţii nou-născutului.
Pentru femeia gravidă se completează un document special: „Carnetul medical
perinatal” (formularul nr. 113/e), în care medicul descrie anamneza detaliată (în
deosebi anamneza familială, bolile generale şi ginecologice suportate, date privind
intervenţiile chirurgicale, transfuziile de sânge, particularităţile ciclului menstrual,
funcţiei secretorii, sexuale, generative, sarcinile anterioare, starea sănătăţii soţului,
deprinderile vicioase, condiţiile de muncă şi de trai etc.).
Un alt principiu de organizare a asistenţei obstetrico-ginecologice la servi
ciul consultativ pentru femei este dispensarizarea - care include un complex de
măsuri statale, ce favorizează depistarea precoce şi activă, investigarea detaliată.
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examinarea la timp de către MF, medicii specialişti a femeilor în scopul stabilirii
gravidităţii, diagnosticului bolilor de care suferă, tratamentului şi reabilitării lor,
precum şi în scop profilactic. O deosebită atenţie se acordă gravidelor (observarea
sistematică asupra stării sănătăţii femeilor însărcinate, acordarea asistenţei curati
vo-profilactice gravidelor, fătului, nou-născutului etc.).
O
bună parte din gravide (40-45% ) sunt femei sănătoase. în decursul sarcin
ele frecventează medicul de familie şi specialistul obstetrico-ginecolog de 6 şi 2 ori
respectiv. La primul examen obstetricianul-ginecolog în cazuri necesare împreună
cu alţi specialişti decid, în funcţie de starea sănătăţii gravidei, prognosticul gravidi
tăţii (naştere sau avort). în caz de boli gravida este supravegheată de MF - terapeut
ori alt specialist şi obstetricianul-ginecolog. Tuturor gravidelor se administrează
preparate medicamentoase cu scop profilactic.
La examinarea ulterioară a gravidei se depistează bolile favorizate şi nefavori
zate de sarcină şi se prescrie tratamentul necesar.
Practica arată că nivelul morbidităţii şi mortalităţii perinatale este mai mare
la o anumită categorie de gravide, aşa-numita grupă de risc, care include patologia
perinatală a mamei şi fătului ce poate pune în pericol viaţa nou-născutului.
De aceea este foarte important a se depista la timp factorii nefavorabili, care pot
cauza îmbolnăvirea gravidei şi viitorului copil. în cazurile când s-a luat decizia de a
menţine sarcina la femeile cu anumiţi factori de risc gravidele în cauză se vor afla
sub supravegherea specială a medicilor specialişti. Măsurile curativo-profilactice
care se vor prescrie vor fi aplicate conform unui plan complex de dispensarizare.
Este important ca în cadrul serviciului consultativ pentru femei să activeze
Centrele de sănătate a femeii, care urmăresc scopul de a instrui părinţii în îngrijirea
şi educaţia viitorului copil.
în a doua jumătate a sarcinii se efectuează pregătirea persoanei (mama sau so
ţul), care va însoţi gravida către naştere (6 şedinţe de tratament cu raze ultraviolete,
un complex de gimnastică medicală, 5-6 şedinţe de psihoprofilaxie etc.).
Pentru schimbul reciproc de informaţii între medicii maternităţii şi cei de la
CMF, gravidei la prima adresare i se eliberează „Carnetul medical perinatal (for
mularul nr. 113/e)” în care este descrisă evoluţia sarcinii şi starea sănătăţii gravidei
- decursul naşterii, starea sănătăţii nou-născutului şi tatălui. Cu acest document
gravida este internată la maternitate, iar după externarea mamei şi copilului prin
..Carnetul medical perinatal’' este informat MF despre mersul naşterii, starea ma
mei şi a copilului.
După naştere, femeile necesită supravegherea şi examinarea MF şi medicului,
care împreună cu asistenta medicală fac prima vizită la domiciliu şi apoi a obştetricianului-ginecolog. în continuare gravida se va prezenta personal la control de
2 ori (1 dată la 12-14 zile după externarea din staţionar şi a doua oară la 2 luni. în
timpul acestor consultaţii medicul examinează pacienta, iar la necesitate îi prescrie
tratament, contraceptive, efectuează profilaxia bolilor ginecologice, avortului, o
orientează spre un mod sănătos de viaţă. încurajează alimentaţia la sân.
Femeile, care nu s-au prezentat la consultaţie, sunt vizitate la domiciliu de
asistenta medicală.
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18.3.2. ORGANIZAREA
ASISTENTEI GINECOLOGICE DE AMBULATORIU

Cota morbidităţii ginecologice în morbiditatea generală a populaţiei constituie
circa 11 %. în republică acest indice este de 107 cazuri la 1 000 de femei în locali
tăţile rurale şi 108 cazuri în mediul urban.
Majoritatea (80-85% ) bolnavelor de profil ginecologic se tratează în condiţii
de ambulatoriu. Datele despre maladiile depistate se înscriu în
1. fişa medicală de ambulatoriu;
2. tichetul statistic (formularul nr. 025/e);
3. registrul de dispensarizare a bolnavilor .
Pacientele cu afecţiuni grave sunt spitalizate şi luate la evidenţă .
Din totalitatea bolnavelor de profil ginecologic 60-65% au nevoie de dispen
sarizare cronologică. în acest caz se completează ..Registrul de evidenţă a dispensarizării bolnavilor - 025/e/u" unde se indică: diagnosticul bolii, datele examinării
medicale, metodele de investigare, tratamentul, reabilitarea, data următoarei pre
zentări. dispensarizarea bolnavilor.
Asistenţa ginecologică este asigurată de medicii serviciului obstetrico-ginecologic din Sectorul de asistenţă medicală primară.
Funcţiile obstetricianului-ginecolog şi ale medicului de familie în acordarea
asistenţei medicale femeilor ocupate în câmpul muncii sunt următoarele:
- cercetarea condiţiilor de muncă;
- selectarea bolnavelor, care necesită sanare în preventorii sanatoriale;
- prescrierea alimentaţiei dietetice ;
- expertiza medicală a incapacităţii de muncă a bolnavelor şi gravidelor;
- analiza indicilor morbidităţii femeilor cu incapacitate temporară de mun
că;
- încadrarea raţională în câmpul de muncă a persoanelor după operaţii gine
cologice şi a celor frecvent şi timp îndelungat bolnave;
- examinări medicale cu un anumit scop, preventive şi periodice;
- participarea activă la pregătirea măsurilor pentru ocrotirea sănătăţii şi secu
rităţii muncii femeilor.
La întreprinderi există preventorii sanatoriale, cantină, inclusiv cu mese diete
tice, de care trebuie să beneficieze în primul rând gravidele şi femeile bolnave.
18.4. ORGANIZAREA
ASISTENŢEI MEDICALE SPITALICEŞTI ŞI SPECIALIZATE
DE STAŢIONAR - CENTRUL PERINATOLOGIC NIVELUL II
în Centrul perinatologic nivelul II se acordă asistenţă obstetricală calificată
şi specializată gravidelor, lăuzelor, nou-născuţilor şi fem eilor cu afecţiuni gine
cologice.
Asistenţa obstetrico-ginecologică spitalicească şi specializată se acordă în ur
mătoarele secţii: obstetrică, patologia sarcinii, reanimare şi terapie intensivă, pedi
atrie generală, perinatologie consultativă (figura 66).
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Figura 66.

Serv iciul Asistenţă Medicală Perinatală, nivelul II

Centrul perinatologic este subordonat medicului şef al raionului. Şeful mater
nităţii administrează activitatea pe specialitate a Centrului perinatologic. El este
numit sau destituit din post de MS RM conform legii în vigoare. Centrul perinato
logic nivelul II (CP n. II) concomitent îndeplineşte şi funcţiile Centrului de nivelul
I pentru localităţile în care este dislocat.
Statele Centrului Perinatologic se stabilesc conform normativelor în vigoare.
Centrul Perinatologic nivelul II se asigură cu echipament, aparataj, utilaj şi cadre
medicale conform normativelor în vigoare, el prezintă raporturi de dare de seamă în
termenele stabilite de MS RM şi completează documentaţia de evidenţă. In cadrul
CP n. II se organizează Consilii ale medicilor, asistentelor medicale şi moaşelor.
Acest centru colaborează şi cu Centrele perinatologice de nivelul III şi I.
Sarcinile Centrului perinatologic nivelul II:
- Acordarea asistenţei medicale consultative şi de urgenţă în teritoriul subor
donat.
- Acordarea asistenţei medicale în perioada antenatală a femeilor.
- Acordarea asistenţei medicale specializate gravidelor şi lăuzelor.
- Acordarea asistenţei medicale specializate, supravegherea îngrijirii, ali
mentării şi vaccinării nou-născuţilor şi prematurilor, şi nou-născuţilor cu
greutate mică la naştere.
- Efectuarea măsurilor curativ-profilactice a complicaţiilor sarcinii, naşterii
şi perioadei de lăuzie.
- Implementarea în practică a metodelor moderne de profilaxie, diagnostic şi
tratament al gravidelor, parturientelor şi lăuzelor.
- Asigurarea femeilor şi copiilor cu asistenţă socio-juridică.
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Implementarea în practica Centrului perinatologic a tehnologiilor moderne
efective (gravidograma, alăptarea nou-născutului în primele 30 min. după
naştere etc.) şi instruirea personalului medical.
Educaţia populaţiei în problemele suportului psiho-emoţional în probleme
le sarcinii, naşterii şi alimentaţiei raţionale.
Informarea obligatorie a Centrului perinatologic de nivelul III despre cazu
rile grave, cele cu risc şi la necesitate îndreptarea pacientului la următoarea
etapă (figura 67).
Asigurarea transportării materne şi neonatale la sine.
Acordarea asistenţei de urgenţă.
Asigurarea în centru a regimului sanitaro-igienic şi antiepidemic.
Perfecţionarea cunoştinţelor profesionale a cadrelor centrului.
Efectuarea lucrului educativ cu populaţia.
Asigurarea primirilor spitaliceşti şi specializate de ambulatoriu.
Propagarea contraceptivelor moderne.
Analiza complicaţiilor şi efectuarea profilaxiei lor.
CP n. II aprobă regulile de comportare în staţionar şi funcţiile colaboratori
lor săi.
Acordarea asistenţei consultative organizaţional-metodice serviciilor medi
cale perinatologice de toate nivelele.

Figura 67.

Serviciul Asistenţă Perinatală, nivelul III

Funcţiile de bază ale staţionarului maternităţii:
- Acordarea asistenţei curativo-profilactice calificate populaţiei feminine şi
nou-născuţilor.
- Implementarea metodelor moderne de profilaxie, diagnostic, tratament şi
reabilitare.
- Dezvoltarea şi perfecţionarea formelor şi metodelor de organizare a asis
tenţei obstetrico-ginecologice.
- îmbunătăţirea calităţii şi culturii activităţii maternităţii.
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Depistarea şi analiza cauzelor complicaţiilor şi recidivelor maladiilor şi
gravidităţii patologice.
- Profilaxia maladiilor ginecologice.
- Perfecţionarea metodelor de îngrijire a lăuzelor.
- Ameliorarea activităţii blocului de naşteri şi secţii pentru nou-născuţi;
- Efectuarea permanentă a schimbului de informaţii despre nou-născuţi cu
medicii din CMF, CS, OMF.
- Efectuarea măsurilor de combatere a infecţiilor intraspitaliceşti.
- Pregătirea psihologică a gravidelor pentru naştere.
- Perfecţionarea cunoştinţelor profesionale ale medicilor-obstetricieni şi
moaşelor.
- Propagarea modului sănătos de viaţă etc.
In staţionarul maternităţii se acordă asistenţă obstetrico-ginecologică califica
tivă şi specializată femeilor şi nou-născuţilor în timpul când ei se află în staţionarul
maternităţii. Maternitatea şi serviciul consultativ pentru femei acordă asistenţă ob
stetrico-ginecologică după principiul teritorial, deşi gravida are dreptul de a alege
maternitatea.
Internarea în staţionar a gravidelor şi lăuzelor se efectuează conform ..Carne
tului medical perinatal’' (formularul nr. 113/e). Informaţia despre pacientele primite
se înscrie în ..Registrul de evidenţă a internărilor gravidelor, parturientelor şi lăuze
lor - formularul nr. 002/e şi în „Foaia de observaţie obstetricală - 096/e”.
Maternitatea dispune de următoarele subdiviziuni structurale:
1. Secţia de internare, care constă din 2 secţii:
a. pentru gravide şi lăuze (parturiente);
b. pentru bolnave de profil ginecologic şi paciente la avort.
In secţia de internare a gravidelor funcţionează 1 filtru şi 2 săli de examinare
a gravidelor, care se internează în secţia obstetrică nr. 1 şi secţia obstetricală nr. 2
(de observaţie).
Secţia pentru bolnave de profil ginecologic este dislocată aparte sau în altă
aripă a maternităţii. Toate secţiile sunt înzestrate cu utilajul necesar pentru asistenţa
pacienţilor.
In sălile de examinare lucrează moaşe cu o bogată experienţă profesională.
Secţia obstetricală fiziologică nr. 1 constituie 50-55% din numărul total de paturi.
In această secţie sunt internate gravidele sănătoase şi care n-au avut contact cu
bolnavi contagioşi.
Secţia pentru naştere şi observare include:
1. salonul prepartum (10-12% din paturile secţiei);
2. sala pentru naşteri (6-8% paturi speciale - tip Rahmanov - din numărul
total al paturilor din secţie);
3. săli pentru micro- şi macrooperaţii,
4. salonul pentru terapie intensivă.
în salonul prepartum parturientele sunt supravegheate şi examinate de moaşă
şi medic, care apreciază starea sănătăţii pacienţei şi a fătului. Naşterile nonnale
sunt asistate de moaşe, cele cu patologii - de medic. în sala pentru naşteri trebuie
să existe totul ce este necesar pentru diminuarea durerilor în perioada natală şi
postnatală.
După naştere copilul se aplică la sânul mamei, apoi împreună sunt transferaţi
în acelaşi salon „m am ă-copir.
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în secţia postnatală. la fel ca şi în restul subdiviziunilor blocului de naşteri,
trebuie să se respecte cerinţe deosebit de stricte, să se efectueze măsuri sanitaroantiepidemice, mai cu seamă pe timp de epidemii.
Saloanele postnatale dispun de 1-2 paturi pentru femei operate şi lăuze bolnave
şi 1-2 paturi pentru copii sau de 2-3 paturi pentru femei după naşteri normale şi 2-3
paturi pentru nou-născuţi. Aceste saloane se completează în mod ciclic.
în cazurile când la mamă sau copil apar semne de boli contagioase, ei sunt
transferaţi în secţia obstetricală nr.2 sau în secţii specializate ale spitalelor de copii.
Femeile, care au născut normal şi la care în perioada postnatală nu se observă
complicaţii, se externează la a 3-a sau a 4-a zi; cele cu boli ginecologice - la a 7-a
şi cu diverse patologii - la 9-a zi după naştere.
Despre externarea mamei şi copilului se informează Serviciul Consultativ pen
tru femei şi pentru copii prin intermediul „Carnetului medical perinatal” (formula
rul nr. 113/e).
Secţia Patologia sarcinii (25-30% din numărul total de paturi de profil obste
trical) există în maternităţile cu o capacitate mai mare de 100 de paturi. în mater
nităţile cu o capacitate mai mică funcţionează saloane în cadrul secţiei fiziologice
obstetricale nr. 1.
Indicaţii pentru internare sunt: gravidele cu patologii extragenitale, complicaţii
ale gravidităţii, prezentaţia incorectă a fătului, gravidele cu anamneză obstetricală
agravată. Un obstetrician-ginecolog îngrijeşte 15 bolnave. Maternitatea are în state
terapeut, un cabinet pentru diagnosticul funcţional înzestrat cu aparataj modem. Sa
loanele din secţia respectivă trebuie să fie mici, pentru a înlesni gruparea gravidelor
conform profilului unei patologii sau alteia. Secţia dispune de sală pentru examina
re, sală pentru microoperaţii, un cabinet pentru pregătirea fizio-psihoprofilactică a
gravidelor pentru naştere.
în funcţie de starea sănătăţii şi termenul sarcinii, pacienta urmează a fi transfe
rată din secţia patologie obstetricală în secţia pentru naşteri sau externată pentru a
fi supravegheată de medicul de familie sau de la Serviciul consultativ pentru femei,
în prezent au căpătat răspândire secţiile de acest profil cu regim semisanatorial.
în saloanele maternităţii temperatura aejului va fi de 21-22 , umiditatea - de
60% (pentru prematuri, temperatura 23-24 , în boxe - 26 şi umiditatea 65%).
Copiii sunt supravegheaţi şi îngrijiţi de medicul-pediatru şi asistenta medicală. în
fiecare zi medicul-pediatru înscrie rezultatele examinării în „Foaia de observaţie
clinică a nou-născutului - 097/e”. Este de dorit ca la externarea copilului să fie
prezent şi medicul de familie - aceasta îi permite să se familiarizeze amănunţit cu
starea sănătăţii nou-născutului şi cu dezvoltarea lui.
Copiii bolnavi se transferă în secţiile respective ale spitalelor pentru copii.
Actual se practică aflarea mamei şi a copilului în acelaşi salon, deoarece în
acest caz se simt mai bine şi mama, şi copilul.
Datele statistice arată că pruncii născuţi de mame fară patologii perinatale sunt
sănătoşi şi 90% dintre ei la un an de viaţă se dezvoltă normal; în cazul mamelor
cu patologii perinatale copiii se nasc cu diverse patologii şi la vârsta de un an doar
30% dintre ei sunt practic sănătoşi.
Secţia de observaţie obstetricală acordă asistenţă medicală gravidelor care
au contactat cu bolnavi contagioşi sau când acestea prezintă simptome clinice ce
permit suspectarea unei boli contagioase. De aceea saloanele din această secţie sunt
de obicei nişte boxe din sticlă. Este categoric interzis accesul persoanelor din sec
ţia nr. 1; se limitează la maximum contactele cu alte secţii. La intrarea în secţia de
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observaţie obstetricală funcţionează o ecluză cu halate medicale, săpun, ştergare,
ciupici sau bahile, substanţe dezinfectante şi lavoar. în componenţa secţiei funcţio
nează saloanele: antenatale, pentru naşteri, postnatale, izolator, sală de pansamente,
salon pentru nou-născuţi, pentru externare şi un punct sanitar pentru dezinfecţie.
Activitatea staţionarului maternităţii şi profilaxia bolilor septico-purulente sunt
reglementate de regulamente speciale aprobate de Ministerul Sănătăţii. Conform
acestor documente, administraţia şi personalul maternităţilor sunt datoare:
- să respecte cu stricteţe reguîile igienei personale;
- să-şi controleze regulat starea sănătăţii sale prin examen medical;
- să fie asigurate cu apă caldă şi rece;
- să izoleze la timp bolnavele contagioase;
- să completeze şi să dezinfecteze ciclic saloanele mamelor şi ale copiilor;
- să respecte cu stricteţe cerinţele sanitaro-igienice;
- să efectueze dezinsecţia maternităţii (o dată pe an);
- să îngrijească corect lăuzele şi nou-născuţii;
- să aibă grijă de aprovizionarea cu cele necesare, inclusiv lenjerie.
Respectarea acestor cerinţe favorizează profilaxia maladiilor contagioase.
18.5.
INDICII ACTIVITĂŢII
SERVICIULUI OBSTETRICO-GINECOLOGIC
Analiza activităţii acestor instituţii se efectuează în baza datelor din dările de
seamă anuale (formularele nr. 30 - indicii generali) şi a dării de seamă prezentate
în Anexa nr. 32.
Informaţia din aceste documente caracterizează volumul şi calitatea asistenţei
medicale a gravidelor şi a bolnavelor de profil ginecologic. Informaţia privind acti
vitatea serviciului consultativ este furnizată de paşaportul sectorului asistat de ser
viciul respectiv care include: numărul total de femei consultate, vârsta şi activitatea
lor, numărul sectoarelor, completarea statelor de medici şi moaşe etc.
Activitatea serviciului obstetrico-ginecologic se determină după următorii
indici (dare de seamă - Anexa nr. 32):
- luarea precoce a gravidelor în evidenţă (77%).
De asemenea, se mai pot calcula indicii cuprinderii (în general şi la timp) a
gravidelor la evidenţa serviciului consultativ pentru femei (100%):
- ponderea avorturilor anterioare la gravide la prima naştere (14,5%).
Reducerea numărului de avorturi caracterizează pozitiv activitatea serviciului
de planificare a familiei. El variază între 6 şi 12%:
- numărul mediu de vizite la obstetrician-ginecolog ce revin unei gravide în
perioada gravidităţii fiziologice normale până la naştere (2 ori).
în mod analogic, acest indice se calculează şi pentru perioada de după naştere:
- ponderea gravidelor consultate de către medicul obstetrician-ginecolog la
12 săptămâni de gestaţie (100%).
Acest indice similar se calculează şi la 30 de săptămâni de sarcină:
- proporţia gravidelor la care au fost depistate patologii congenitale la exa
men ecografic (5,7%);
- ponderea gravidelor examinate ecografic la 18-21 de săptămâni (97%);
- procentul gravidelor cu boli extragenitale (din grupa de risc cu boli somati
ce. obstetricale şi caracter social) - 67,5%;
- raportul dintre naşteri şi avorturi (2,5:1,0).
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Activitatea serviciului consultativ pentru femei se mai poate caracteriza prin
intermediul următorilor indici:
- frecvenţa maladiilor extragenitale (principale) şi complicaţiile gravidităţii;
- evidenţa şi calitatea dispensarizării bolnavelor de profil ginecologic (pleni
tudinea evidenţei de dispensar, inclusiv la timp (100%) şi eficacitatea dis
pensarizării);
- activitatea pentru profilaxia cancerului, avortului etc.
Activitatea maternităţii este apreciată conform informaţiei din formularul
nr.32 A după:
- indicii generali pentru toate staţionarele (asigurarea cu paturi, media anuală
a funcţionării unui pat, durata medie a internării unui bolnav în staţionar,
rulajul unui pat);
- ponderea naşterilor la termen (97,2%);
- ponderea născuţilor cu greutate mică (sub 2 500 g) la naştere;
- ponderea nou-născuţilor care au fost aplicaţi la sân în primele 2 ore după
naştere;
- ponderea naşterilor premature (2,8%);
- ponderea naşterilor ce au avut loc în afară maternităţii (1,1 %);
- incidenţa nou-născuţilor (266,9);
- mortalitatea infantilă (11,8% );
- mortalitatea nou-născuţilor;
- mortinatalitatea (5,9%o);
- mortalitatea neonatală precoce (5,7%o);
- mortalitatea perinatală (11,5%o);
- mortalitatea maternă la 100000 nou-născuţi vii (16,6%).
Calitatea activităţii staţionarului maternităţii mai poate fi apreciată după urmă
torii indici:
- frecvenţa complicaţiilor înregistrate la femei după naştere;
- nivelul morbidităţii şi mortalităţii parturientelor;
- frecvenţa folosirii anesteziei în timpul naşterii (între 70-80 şi 85%);
- frecvenţa efectuării operaţiilor cezariene.
Indicele mortalităţii (materne) gravidelor şi parturientelor include toate cazuri
le (corelate cu naşterea) de deces al gravidelor (după 28 de săptămâni de sarcină),
lăuzelor şi parturientelor (în decurs de 42 de zile după naştere), indiferent de faptul
unde a murit femeia - la domiciliu sau în staţionar.
Acest indice se analizează atât sub aspectul nivelului total al mortalităţii gravi
delor. lăuzelor şi parturientelor, cât şi al structurii cauzelor mai frecvente ale mor
talităţii, factorilor care determină aceste cauze.
Conform datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii indicele mortalităţii ma
terne în ţările dezvoltate şi puţin dezvoltate este cuprins între 15-20 şi respectiv
40-100 de cazuri la 100 mii de nou-născuţi vii; în Moldova el constituie 16,6 la
100 000 de nou-născuţi vii.
Cauzele mortalităţii materne, după datele unor cercetări selective, sunt: hemo
ragiile (10-30% ), bolile extragenitale (18-25% ), gestozele tardive ale gravidităţii
(15-22%); unele infecţii generale (5-12% ), rupturile uterului (5-15% ) etc. Analiza
mortalităţii materne se efectuează după cauze obstetricale directe şi indirecte.
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Nivelul cel mai scăzut al mortalităţii se observă la femeile sub 24 de ani. Com
parativ cu această vârstă, frecvenţa fenomenului în cauză la femeile de 30-34 de
ani e de 2 ori mai mare, de 30-39 de ani - de 4 ori. Deci, acest fenomen este corelat
cu vârsta femeii.
Prin mortalitatea perinatală (de la cuvântul grecesc „реп” - împrejur, pe
lângă, şi latinescul „natus" - naştere) înţelegem moartea latului sau a nou-născutului
fie în perioada după 28 de săptămâni de sarcină, masa fătului constituind 1 000 g,
lungimea 35 cm şi mai mult (mortalitatea antenatală), fie în timpul naşterii (intranatală) sau în primele 168 de ore de viaţă a nou-născutului (neonatală precoce).
Mortalitatea perinatală în diferite ţări variază între 9,1 %o (Elveţia) şi 25,9%o
(Portugalia), în CSI acest indice e de 12-20%o, iar în Republica Moldova de
ll,5 % o .

Mortalitatea perinatală este determinată de:
a) cauze directe: asfixii - 56%, traume apărute în decursul naşterii - 12,3%,
anomalii congenitale de dezvoltare-10,2%, patologii pulmonare inclusiv pneumo
nii -7% ; maladii hemolitice -3.0% , alte cauze -10,6% .
b) cauze de bază (complicaţii în timpul naşterii - 18-21 %; gestoze tardive ale
gravidităţii - 16-18%; patologia ombilicului şi placentei - 10-12%, alte complica
ţii ale gravidităţii - 5-6%).
Nivelul mortalităţii perinatale depinde de vârsta gravidei, starea sănătăţii fe
meii, de numărul de avorturi făcute, deprinderile dăunătoare (fumat, consumul al
coolului), de accesul şi calitatea serviciilor medicale prestate în perioada perinatală.
Femeile care au avortat înainte de a naşte primul copil decedează de 1,5 ori mai
frecvent.
Sub aspectul profilaxiei patologiei perinatale o deosebită atenţie trebuie acor
dată depistării la timp a factorilor care favorizează acest fenomen grav. Se im
pun măsuri de ocrotire şi întărire г sănătăţii femeilor, de educaţie sexuală corectă
începând cu vârsta copilăriei, de instruire în comportamentul femeii în perioada
gravidităţii.
18.6. OCROTIREA SĂNĂTĂŢII COPILULUI
18.6.1. ORGANIZAREA ASISTENŢEI MEDICALE PRIMARE COPIILOR

Asistenţa curativo-profilactică pentru copii este un serviciu statal, ce asigu
ră supravegherea medicală calificată continuă a copilului începând cu momentul
naşterii şi pană \a \% am. N.cesY system asiguraХе^ахита теслртоса şi succesiunea in
ас\лчivatea \ ет\«Wot йеЪага a\e asistenţei profiiactice şi curative acordate copiilor
în CMF, CS, OMF.
Aceste IMSP funcţionează pe principiile generale de organizare a asistenţei
medicale: teritorial, dispensarizare, schimb reciproc de informaţie între MF şi spe
cialiştii IMSP şi aplicarea profilaxiei în promovarea, apărarea şi refacerea sănătăţii,
accesibilitate, succesiune, continuitate.
IMSP de asistenţă medicală primară în limitele activităţii sale asigură pentru
copii:
- organizarea şi efectuarea măsurilor profilactice (supravegherea sănătăţii
copiilor în dinamică, examenele profilactice şi dispensarizarea; vaccinarea
profilactică etc.);
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asistenţa curativo-consultativă la domiciliu şi în CMF, OMF, CS inclusiv
asistenţa calitativă specializată, îndreptarea copiilor pentru tratament în sta
ţionar şi pentru tratamentul de recuperare în sanatorii, selectarea copiilor în
instituţiile de internare;
- lucrul curativo-profilactic în instituţiile preşcolare şi şcoli;
- efectuarea măsurilor antiepidemice;
- asistenţa social-juridică.
Metoda de bază în activitatea instituţiilor medicale ale CMF. OMF şi CS este
supravegherea. Ea are drept scop păstrarea şi fortificarea sănătăţii copiilor, dezvol
tarea lor fizică şi neuropsihică corectă, depistarea precoce a bolilor, tratamentul lor
şi prevenirea acutizărilor.
CMF în oraşe constă din:
- filtru cu intrare separată şi izolatoare cu boxe;
- cabinete pentru medici-specialişti şi medici de familie;
cabinet pentru lucrul profilactic cu copiii (cabinetul copilului sănătos);
- secţia pentru tratamentul de recuperare;
- cabinete auxiliare (radiologie, fizioterapeutic), sală de gimnastică medica
lă, cabinete de masaj, de proceduri, de vaccinări, laborator, farmacie etc.;
- registratură, hol şi alte încăperi auxiliare;
- servicii administrativ-gospodăreşti.
în organizarea măsurilor profilactice, ce ţin de dezvoltarea şi educarea copi
lului sănătos, un mare rol îi revine cabinetului copilului sănătos, în cadrul căruia
activează un felcer sau o asistentă medicală cu pregătire specială pentru efectuarea
lucrului profilactic cu copiii. Activitatea acestui cabinet este dirijată de către un
pediatru-consultant.
Sarcinile de bază ale cabinetului copilului sănătos sunt următoarele: propaga
rea modului sănătos de viaţă în familie, instruirea părinţilor cu privire la educarea
copilului sănătos (regimul, alimentaţia, educaţia fizică, călirea, îngrijirea); educaţia
sanitară a părinţilor în privinţa educaţiei igienice a copiilor, profilaxia bolilor şi
devierilor în dezvoltarea copilului, cunoaşterea semnelor de pericol în caz de boală
a copilului, alimentaţia la sân.
Cabinetul trebuie să fie înzestrat cu materiale metodice şi ilustrative:
- un tabel de susţinere şi încurajare a alimentaţiei la sân;
- un tabel al regimului pe vârste;
- un tabel-schemă a alimentaţiei naturale şi artificiale a copilului;
- expoziţii privind alimentarea copiilor de vârstă fragedă;
- tabele cu indicii dezvoltării fizice şi neuropsihice a preşcolarilor;
- standuri reprezentând complexe de masaj şi gimnastică pentru preşcolari;
- standuri cu scheme de călire a copilului;
- expoziţie de obiecte necesare la îngrijirea copilului, de haine, încălţăminte
şi jucării pentru diferite vârste;
- standuri cu tematică ce oglindeşte pregătirea copilului către frecventarea
instituţiei preşcolare;
- recomandări metodice în problemele lucrului profilactic cu copilul sănătos.
Subunitatea structurală de bază a CMF, CS, SC (serviciului consultativ) este
registratura, de a cărei activitate depinde organizarea raţională a primirii copiilor.
Registratura acumulează informaţii despre necesitatea adresării copilului la medic
şi despre activitatea tuturor subunităţilor structurale, selectează şi distribuie fişele

medicale pentru consultul în centre medicale şi la domiciliu, păstrează arhiva do
cumentaţiei medicale.
în organizarea corectă a primirii o mare importanţă are serviciul de informaţie.
Astfel, vizitatorul trebuie informat despre orele de lucru ale medicilor cu indicarea
numelui acestora, orelor de primire, cabinetului.
în scopul micşorării timpului de aflare a părinţilor cu copii în IMSP de asis
tenţă medicală primară pentru repartizarea uniformă a vizitelor în decursul zilei
se reglează fluxul de adresaţi. Medicul poate programa din timp 60% din vizite
(examene medicale, dispensarizarea, reconvalescenţii). Medicii specialişti practică
înscrierea în prealabil la telefon sau în registratură.
Una din particularităţile CMF, CS, SC (serviciului consultativ) pentru copii
este prezenţa unei încăperi (filtrul) unde copiii care solicită asistenţă medicală sunt
examinaţi preventiv de către o asistentă medicală, cu experienţă de lucru bogată, în
scopul depistării bolilor contagioase. Copilul suspectat de o asemenea boală este
izolat în boxă, unde va fi examinat de către specialist, prescriindu-i-se recomandă
rile necesare.
Figura centrală în acordarea asistenţei medicale copiilor este MF şi pediatrulconsultant a cărui activitate are drept obiectiv scăderea morbidităţii şi a mortalităţii
copiilor, asigurarea dezvoltării fizice şi neuropsihice bune a lor.
Repartizarea timpului de lucru pe teren se efectuează diferenţiat, în funcţie de
numărul şi structura populaţiei, de sarcina medicului Ia primire şi pe teren.
S-a constatat că medicii de familie execută un volum de muncă considerabil
(circa 30%) pe care îl poate îndeplini asistenta medicală. De aceea prezintă im
portanţă repartizarea judicioasă a obligaţiunilor, antrenarea în îndeplinirea lor a
ajutorului principal al medicului - asistenta medicală.
Obligaţiunile asistentei medicale sunt următoarele: lucru! profilactic privind
dezvoltarea şi educarea copilului sănătos; vizitarea copiilor la domiciliu pentru a
executa prescripţiile medicului, a controla executarea lor de către părinţi, educarea
sanitară a populaţiei, imunoprofilaxia; evidenţa lucrului după forma stabilită, majo
rarea cunoştinţelor profesionale. Asistenta medicală informează medicul de familie
cu privire la condiţiile sociale şi de trai ale copilului, îndeplinirea prescripţiilor
medicale etc.
Compartimentul de bază al activităţii MF este lucrul profilactic, inclusiv dis
pensarizarea copiilor după vârstă, care include următoarele compartimente:
- ocrotirea antenatală a fătului, oare se efectuează de către MF în comun cu
obstetricianul-ginecolog-serviciul consultativ pentru femei.
Medicul de familie este informat despre gravidele din sectorul său, organizea
ză patronajul prenatal (este efectuat de către asistenta medicală de la 28 şi 32-36de
săptămâni de sarcină a femeilor în cauză).
în această perioadă aspectul cel mai important este stabilirea legăturii dintre
activitatea serviciului consultativ pentru femei şi pentru copii. Naşterea unui copil
sănătos este unul dintre indicatorii eficacităţii şi calităţii profilaxiei antenatale;
- suf ravegherea în dinamică a nou-născutilor, care începe cu vizita suga
rului efectuată de către medicul de familie şi asistenta medicală în primele trei zile
după externarea mamei şi a copilului din maternitate. Acest prim examen al copilu
lui are drept obiectiv stabilirea particularităţilor decurgerii gravidităţii şi naşterii la
mamă, ontogenezei postnatale precoce. Este raţional a se face anamneza genealogică.
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Sarcinile şi scopul supravegherii dinamice a nou-născuţilor includ şi instruirea
mamei în probleme de igienă şi îngrijire a copilului privind educarea unui copil
sănătos şi profilaxia bolilor;
- supravegherea medicală în decursul prim ului an de viaţă, care are o
importanţă decisivă pentru dezvoltarea copilului. El trebuie lunar examinat obli
gatoriu în perioadele decretate: de 12 - 14 ori. Medicul, trăgând concluzii privind
starea sănătăţii copilului în aceste perioade, scrie epicrize pe etape, unde reflectă
dezvoltarea copilului şi starea sănătăţii lui în perioada anterioară, apreciază ni
velul dezvoltării lui fizice, utilizând standardele corespunzătoare, conlucrează cu
asistenţa socială;
- supravegherea dinamică a copilului în vârstă de la 2-1 7 ani. Ea este efec
tuată conform standardelor MS a RM (ordinul nr.l 37 din 28.XII.2005) în care este
indicat, că în al doilea an de viaţă copilul sănătos este examinat în fiecare trimestru,
dar la 3-17 ani anual este examinat de MF. La vârsta de 3, 7, 11, 15 şi 17 ani copiii
sunt examinaţi de medicii specialişti cu efectuarea investigaţiilor de laborator, de
terminarea stării sănătăţii copilului şi grupei de sănătate a fiecărui copil.
Starea sănătăţii copilului se estimează după următoarele criterii:
- prezenţa sau lipsa patologiei, inclusiv congenitale;
- starea funcţională a organelor şi sistemelor;
- rezistenţa şi reacţia organismului;
- armonia dezvoltării fizice şi neuropsihice;
- analiza investigaţiilor paraclinice.
Prin metode ştiinţifice au fost stabilite 5 grupe de sănătate.
Grupa 1 include copiii perfect sănătoşi, grupa II - copiii sănătoşi, cu premise
pentru apariţia unor patologii, grupele III, IV şi V —copiii bolnavi în stare de com
pensare, subcompensare şi decompensare a procesului patologic. Copiii din grupa
1 de sănătate trebuie supravegheaţi în termene obişnuite, stabilite pentru examenele
profilactice copiilor sănătoşi.
Copiii din grupa II de sănătate necesită o atenţie deosebită din partea medicu
lui de familie şi a pediatrului, deoarece măsurile profilactice şi curative efectuate
la timp şi raţional dau un efect mare în prevenirea formării patologiei cronice. Ter
menele de examinare a acestor copii sunt stabilite de către medic în mod individual
pentru fiecare copil în conformitate cu gradul de risc în formarea patologiei croni
ce, prezenţa devierilor funcţionale şi gradul de rezistenţă.
Copiii frecvent bolnavi şi cei care au fost bolnavi de pneumonie acută, hepatită
infecţioasă etc. fac parte din grupa II de sănătate. în perioada de reconvalescenţă
ei sunt luaţi sub un control deosebit de riguros. Indicaţiile medicului în cazul lor
includ nu numai măsuri profi lactice de sanare şi educative (ca în cazul celor din gru
pa I), dar şi măsuri curativo-profilactice speciale. Măsurile curative de sanare şi de
ameliorare a stării de sănătate a copiilor din grupa II de sănătate sunt prescrise de
pediatru sau de medicul de familie împreună cu medicii specialişti.
Copiii grupelor III, IV şi V de sănătate se află în evidenţă de dispensar la pedi
atru sau la medicul de familie şi la specialiştii corespunzători şi necesită tratament
în funcţie de patologia pe care o au.
Un compartiment important al activităţii profilactice în domeniul pediatriei
este pregătirea copiilor către frecventarea instituţiilor preşcolare şi şcolare. Acest
lucru este efectuat de către medicul de familie, pediatrul-consultant, asistenta me
dicală sau asistenta medicală a cabinetului copilului sănătos.
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în condiţiile specializării asistenţei extraspitaliceşti, rolul primordial în depis
tarea la timp a bolilor, tratamentul şi la necesitate îndreptarea copiilor la specialişti
le aparţine MF. Lor le revin sarcini deosebit de importante cum sunt stabilirea co
rectă a stării bolnavului, acordarea asistenţei curative, necesare de laborator etc.
Medicul de familie vizitează copiii bolnavi la domiciliu, îi supraveghează sis
tematic, organizează consultaţia specialiştilor, asigură supravegherea copiilor până
la însănătoşire.
în funcţie de gravitatea stării copilului bolnav, vârstă, condiţiile de trai ale
acestuia. MF decide dacă tratamentul se va efectua în staţionarul de zi, la domiciliu,
în secţia consultativă sau în staţionar. în caz de pneumonie, boli intestinale acute
copiii, mai ales cei de vârstă fragedă, vor fi maximal internaţi.
în timpul vizitei la domiciliu medicul prescrie indicaţii privind tratamentul,
alimentaţia, îngrijirea, regimul copilului.
Când tratamentul este ineficient şj starea copilului se agravează, medicul de
familie decide spitalizarea bolnavului. In biletul de trimitere a copilului în staţionar
trebuie indicat diagnosticul, durata şi evoluţia bolii, gravitatea stării, investigaţiile,
tratamentul urmat de copil, particularităţile sale individuale, contactul cu bolnavi
contagioşi.
Dacă spitalizarea este imposibilă dintr-o cauză oarecare (lipsa de locuri în sta
ţionar. carantină, refuzul părinţilor etc.), se organizează staţionar de zi la domiciliu,
în acest caz copilul este vizitat zilnic de către medic şi asistenta medicală, lui i se
aplică un tratament complex, investigaţii diagnostice şi de laborator în corespun
dere cu gravitatea şi caracterul bolii. Asistenta execută toate indicaţiile medicului,
controlează respectarea de către părinţi a prescripţiilor făcute de acesta. Şeful de
secţie al CMF, medicul de familie efectuează controlul organizării tratamentului
bolnavilor la domiciliu şi. la necesitate, organizează asistenţă consultativă.
în afară de tratamentul bolnavilor acuţi, pediatrul, MF se ocupă cu sanarea
copiilor cu devieri de dezvoltare fizică, celor cu boli cronice.
Un compartiment important al activităţii MF şi asistentei medicale este edu
caţia pentru sănătate a părinţilor şi copiilor. Circa 30—40% din tot timpul de lucru
al medicului revine documentaţiei, cumulării şi analizei informaţiei. Documentul
principal pe care-1 întocmeşte medicul este ..Carnetul de dezvoltare a copilului (for
mularul nr. 112/e” ; prescripţiile, adeverinţele, alte documente le completează asis
tenta medicală sub controlul medicului. Utilizarea formularelor standard tipărite
sau clişate. diferitor îndreptări, certificate, reţete reduce considerabil timpul necesar
lucrului cu documentaţia.
în activitatea sa profesională pediatrul, medicul de familie utilizează următoa
rele documente:
Carnet de dezvoltare a copilului" (formularul nr. 112/e);
- ,.Registrul de supraveghere a dispensarizării bolnavilor" (formularul nr. 30/u);
- „Registrul de evidenţă a chemării medicului la domiciliu pentru copii"
(formularul nr. 031/e);
- „Fişa vaccinărilor profilactice” (formularul nr. 063/e);
- „Lista de evidenţă a primirilor la CMF, CS” (formularul nr. 039).
Completând documentele de evidenţă enumerate mai sus. medicul totalizea
ză şi analizează lucrul efectuat în fiecare lună, trimestru, an. Analiza include ca
racteristica sectorului pe care-1 deserveşte, ponderea copiilor care frecventează
instituţiile preşcolare şi şcolile, caracteristica social-igienică a condiţiilor de trai
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ale copiilor. Se efectuează analiza stării de sănătate a copiilor. Sunt delimitate ur
mătoarele contingente de copii: nou-născuţii (patronajul antenatal, supravegherea
nou-născuţilor în primele 3 zile după externarea din maternitate); copiii sub un an
(supravegherea regulată); copiii sub 2 ani (numărul mediu de vizite la CMF, CS,
vizitele la domiciliu etc.).
Sistematic se va analiza îndeplinirea planului de lucru curativ şi profilactic cu
copiii de toate grupele de sănătate: luarea la timp în evidenţa de dispensarizare,
supravegherea medicală regulată, efectuarea măsurilor curative şi de sanare, pon
derea copiilor transferaţi dintr-o grupă de sănătate în alta, ponderea copiilor la care
nu s-au observat acutizări ale bolilor.
Medicul de familie va efectua toate măsurile de profilaxie şi tratament până la
apariţia necesităţii intervenirii medicului specialist.
Medicii specialişti consultă şi tratează copiii de pe teritoriul deservit conform
unui grafic special. Sarcinile de bază ale lor sunt: organizarea şi efectuarea trata
mentelor curative şi vizitelor consultative ale copiilor bolnavi, participarea la dispensarizarea copiilor sănătoşi şi celor bolnavi, efectuarea măsurilor de majorare a
calificării profesionale a medicilor de familie.
Un rol aparte revine şefului CMF, CS (sau serviciului consultativ). El este
organizator, metodist, clinician: participă la selectarea cadrelor medicale, conduce
şi controlează lucrul curativo-profilactic şi de educaţie sanitară efectuat de medicii
din secţie, controlează îndeplinirea planurilor şi graficelor de lucru ale medicilor,
consultă bolnavii în instituţia medicală şi la domiciliu, prescrie tratamente, asigu
ră spitalizarea la timp a copiilor bolnavi, prescrie tratamente sanatoriale, vizează
deciziile medicale pentru copiii-invalizi din copilărie, controlează argumentarea
eliberării certificatelor de concediu medical pentru îngrijirea copiilor bolnavi.
Şeful IMSP de asistenţă medicală primară asigură şi efectuează măsuri priv ind
ridicarea calificării medicilor şi personalului medical mediu, instruieşte medicii şi
asistentele medicale neexperimentate, informează colaboratorii secţiei despre or
dinele, indicaţiile metodice, dispoziţiile organelor de resort şi urmăreşte îndeplini
rea lor. Un compartiment important al activităţii sale este analiza rezultatelor exa
menelor medicale anuale ale copiilor şi a indicilor principali ai activităţii secţiei.
Un obiectiv al activităţii şefului de secţie este sporirea responsabilităţii perso
nalului medical pentru munca efectuată.
18.6.2. ORGANIZAREA ASISTENŢEI MEDICALE
ÎN COLECTIVITĂŢILE DE COPII

Asistenţa curativo-profilactică acordată copiilor în instituţiile preşcolare şi în
şcoli este supravegheată de CMF, CS.
Starea sanitară a încăperilor de aflare a preşcolarilor şi elevilor este controlată
de către asistentele medicale care au grijă ca cerinţele şi normativele sanitare spe
ciale să fie respectate.
O mare atenţie trebuie acordată organizării şi respectării regimului zilei în in
stituţiile pentru copii, în funcţie de vârsta şi starea sănătăţii copiilor.
în grupele şi şcolile cu regim semiintern copiii se află o bună parte a timpului,
ceea ce impune în faţa şcolii sarcina de organizare a odihnei, plimbării la aer liber,
a somnului de zi pentru clasele mici şi copiii slăbiţi, educaţiei fizice, alimentării şi
pregătirii temelor pentru acasă la şcoală.
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La alcătuirea regimului zilei trebuie de ţinut cont de faptul ca gradul efortului
mintal şi fizic să corespundă vârstei copiilor.
în timpul lecţiilor şi meditaţiilor este necesar de a respecta poziţia la birou, în
bancă şi cerinţele de aerisire şi iluminare a încăperilor.
Organizarea alimentaţiei, de asemenea, impune un control medical permanent,
pentru ca ea să corespundă vârstei cantitativ şi cât priveşte ingredientele nutritive
principale. Administraţia şcolii şi lucrătorii medicali trebuie să asigure elevii cu
mâncare caldă bogată în proteine, cu legume şi fructe.
Lucrătorii medicali controlează sistematic organizarea alimentaţiei copiilor,
participă la alcătuirea meniului raţional, urmăresc îndeplinirea lui, controlează ca
litatea produselor destinate copiilor, condiţiile de păstrare a lor şi respectarea pro
cesului tehnologic de pregătire a bucatelor, verifică sortimentul produselor.
în instituţiile preşcolare şi şcolare trebuie create condiţii pentru dezvoltarea
fizică corectă şi educarea copiilor conform cerinţelor de vârstă şi grupelor de să
nătate.
Pentru dezvoltarea fizică corectă a şcolarilor o condiţie importantă este efectu
area controlului medical. Controlul medical include:
- supravegherea în dinamică, sistematică a sănătăţii şi dezvoltării fizice şi
psihice a copiilor. Conform datelor controlului medical se stabileşte dacă
elevul poate frecventa lecţiile de cultură fizică, practica sportul, participa la
competiţiile sportive şi de turism sau toate acestea îi sunt contraindicate;
- supravegherea medico-pedagogică a lecţiilor de cultură fizică, pauzelor,
competiţiilor, lecţiilor de antrenament;
- supravegherea sanitaro-igienică a localurilor şi condiţiilor în care se desfă
şoară lecţiile de cultură fizică şi sport;
- educaţia pentru copii în problemele culturii fizice;
- profilaxia traumelor şi acordarea primului ajutor celor accidentaţi.
Conform gradului dezvoltării fizice elevii sunt repartizaţi în 3 grupe: de bază,
pregătitoare şi specială.
Organizarea supravegherii de dispensar şi efectuarea măsurilor curative şi de
sanare - sunt sarcini dintre cele mai importante ale lucrătorilor medicali în colecti
vităţile de copii. Toate informaţiile privind starea sănătăţii copilului - dezvoltarea
lui fizică şi neuropsihică, prescripţiile (regim, alimentaţie, măsuri de sanare) se
notează în „Carnet de dezvoltare a copilului”. Termenele de examinare a copiilor
în instituţiile preşcolare şi cele şcolare diferă în funcţie de vârstă. Examenul medi
cal al copiilor include antropometria, investigaţiile de laborator necesare, testarea
acuităţii vizuale, auzului, probele funcţionale ale sistemului cardiovascular.
Principiile de organizare a examenelor medicale în masă asigură sporirea efi
cacităţii controlului medical, contribuie la ridicarea rolului personalului medical
mediu în controlul stării sănătăţii copiilor, efectuarea pe scară largă a măsurilor
curativo-profilactice destinate copiilor cu devieri în sănătate. Toţi copiii cu devi
eri în dezvoltarea fizică şi în starea de sănătate sunt luaţi în evidenţă de dispensar
completându-se „Registrul supravegherii dispensarizării” (formularul nr. 030/e).
în afară de lucrătorul medical al şcolii (grădiniţei), aceşti copii sunt supravegheaţi
medical şi de către medicii-specialişti. Lucrătorii medicali ai instituţiilor preşcolare
şi şcolare şi ai CMF, CS, serviciului consultativ pentru copii trebuie să asigure tra
tamentul conservator al copiilor cu afecţiuni cronice, sanarea dinţilor, practicarea
culturii fizice medicale.
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în comun cu administraţia, pedagogii şi lucrătorii medicali întocmesc planul
complex al măsurilor curativo-profilactice, care prevede organizarea unui regim
raţional de studii şi muncă, respectarea cerinţelor sanitaro-igienice.
Personalul medical de la instituţiile preşcolare şi şcolare propagă cunoştinţele
medicale şi pedagogice printre părinţi în problemele educaţiei fizice a copiilor, di
minuarea ratei morbidităţii, formarea modului sănătos de viaţă şi educarea sexuală
a adolescenţilor.
18.6.3. ORGANIZAREA ASISTENŢEI SPITALICEŞTI
SPECIALIZATE COPIILOR
Spitalele pentru copii se deosebesc după profil (de profil larg şi specializate),
după sistemul de organizare (neasociate), după volumul activităţii (capacitatea de
paturi diferită).
In componenţa sa spitalul pentru copii are următoarele subunităţi:
1. secţia de internare şi externare a bolnavilor;
2. secţiile clinice, care se formează după profil, acestea, la rândul lor - după
vârstă, iar după 3 ani - şi după sex;
3. secţiile de diagnosticare şi laboratoare;
4. secţia anatomopatologică;
5. serviciul administrativ-gospodăresc {figura 68).

Figura 68. S tru ctu ra sp ita lu lu i pentru copii

Organizarea raţională a asistenţei spitaliceşti şi utilizarea efectivă a fondului de
paturi depind de sistemul de spitalizare a bolnavilor.
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în legătură cu specializarea şi diferenţierea asistenţei spitaliceşti o importanţă
deosebită capătă îndreptarea copilului bolnav în staţionar exact după indicaţie, ţi
nând cont de caracterul bolii.
18.6.3.1. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII SECŢIEI DE INTERNARE

Secţia de internare a bolnavilor şi externare a celor sănătoşi efectuează: exa
menul medical, diagnosticarea primară, izolarea bolnavilor contagioşi, acordarea
primului ajutor4prelucrarea sanitară, serviciul de informare.
încăperile acestei secţii sunt dezinfectate după fiecare copil bolnav. Aici
copilul este examinat minuţios şi apoi transferat în secţia corespunzătoare fiind
însoţit de un lucrător al secţiei de internare. Medicul secţiei de internare înscrie
în „Fişa medicală a bolnavului de staţionar” (formularul nr. 003-e) anamneza, da
tele investigaţiilor de laborator, diagnosticul, indicaţiile (regimul, alimentaţia şi
tratamentul). Un rol important îi revine secţiei respective în acordarea asistenţei
urgente copilului transportat în stare gravă. Aici începe lupta pentru viaţa copi
lului. Pentru aceasta trebuie să existe utilajele şi materialele necesare acordării
primului ajutor.
Saloane de terapie intensivă sunt organizate în toate secţiile pentru copii cu
pneumonii acute şi în secţiile pentru nou-născuţi şi copiii prematuri. Numărul de
paturi în aceste saloane alcătuieşte aproximativ 4-5% din totalul de paturi ale sta
ţionarului pediatric. în unele spitale există o secţie aparte de terapie intensivă. Ac
tivitatea ei este eficace numai cu condiţia legăturii strânse cu toate secţiile de profil
pediatric.
La internarea copilului în staţionar sunt necesare: certificatul despre contactul
copilului cu bolnavi contagioşi, extrasul din „Carnetul de dezvoltare a copilului”
(formularul nr. 122/e), cu indicarea diagnosticului şi datelor anamnestice. Asistenta
medicală din secţia de internare completează partea paşaportală a „Fişei medicale
a bolnavului de staţionar” (formularul nr. 003/e) şi înscrie datele în Registrul de
evidenţă a internărilor (formularul nr. 002/e) a bolnavilor. în cazul renunţării la
internare, medicul acordă copilului ajutorul medical necesar şi face însemnările co
respunzătoare în registrul indicat despre cauzele renunţării Ia spitalizare şi măsurile
întreprinse.
Bolnavul este externat din spital în caz de vindecare completă, sau când este
transferat într-o IMSP de alt profil şi atunci când copilul poate urma tratamentul în
condiţii de ambulatoriu.
La externare, persoanei în cauză i se înmânează un extras din „Fişa medicală
a bolnavului de staţionar” (formularul nr. 003/e) unde se fac prescripţii privitoare
la tratamentul, alimentaţia şi regimul din perioada de reconvalescenţă şi după ea
şi se completează „Fişa statistică a persoanei externate (decedate) din staţionar”
(formularul nr. 066/e).
După externarea copilului, fişa medicală a bolnavului de staţionar, vizată de
către şeful secţiei, se păstrează în arhiva medicală a spitalului.
Personalul secţiei de internare este informat de asistentele medicale superioare
ale secţiilor clinice cu privire la numărul de locuri libere din fiecare secţie.
Tot în secţia de internare părinţii află care este starea copilului.
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18.6.3.2. ORGANIZAREA
ACTIVITĂŢII SECŢIILOR CLINICE ALE SPITALULUI

Una din particularităţile de construcţie a secţiilor spitalului pentru copii decur
ge din necesitatea efectuării măsurilor contra răspândirii infecţiilor intraspitaliceşti.
Ca urmare, fiecare secţie este formată din secţiuni care la necesitate pot fi separate
şi funcţionează de sine stătător. Saloanele pentru copii sub 1 an sunt boxate, având
1-2 paturi, iar cele pentru copii mai mari au cel mult 3 paturi.
Secţiile specializate trebuie să permită utilizarea cât mai efectivă a cadrelor,
tehnicii, precum şi a serviciilor auxiliare. Înzestrarea şi structura fiecărei secţii tre
buie să corespundă cerinţelor regimului de vârstă şi stării clinice a copilului.
Secţiile pentru nou-născuţi şi prematuri sunt izolate de alte secţii şi servicii
ale spitalului. In cadrul lor funcţionează în mod obligatoriu un salon de terapie
intensivă, cabinete de proceduri fizioterapeutice, saloane pentru mame şi pentru
colectarea laptelui de la mame şi prelucrarea lui.
Secţiile pentru copii trebuie să fie boxate pentru 1-3 paturi. în boxe sunt insta
late pătucuri de dimensiuni corespunzătoare vârstei copiilor, cu noptiere individua
le, cântar medical şi alte lucruri pentru îngrijire. Copiii sunt repartizaţi în boxe după
vârstă (în zile) şi caracterul bolii. Ele se completează în mod ciclic.
Temperatura, atât în saloane, cât şi în boxe, trebuie menţinută la nivelul de
22-24°, umiditatea aerului - 60%. Saloanele se aerisesc nu mai rar de 6 ori pe zi. în
scopul profilaxiei infecţiilor intraspitaliceşti se impune un complex de măsuri sanitaro-antiepidemice, inclusiv profilarea strictă a boxelor conform maladiilor exis
tente, spitalizarea ţinând cont de termenul bolii şi de starea bolnavilor transportaţi
din maternităţi şi alte instituţii medicale, depistarea la timp a purtătorilor de agenţi
patogeni şi sanarea lor; utilizarea metodelor efective de dezinfectare a mâinilor
personalului medical, pasteurizarea laptelui; organizarea sterilizării centralizate a
albiturilor etc.
Copiii în vârstă de la 1 lună până la 3 ani sunt spitalizaţi împreună cu mamele,
în secţia ele internare ei sunt examinaţi, fac baie, îşi schimbă îmbrăcămintea, sunt
instruiţi. în secţie se organizează cicluri de informare şi educaţie a mamelor pe pro
bleme de dezvoltare a copilului. în secţie mamele ajută personalul medical pentru
menţinerea ordinii şi supravegherii copiilor spitalizaţi singuri.
Saloanele se completează în aşa fel ca bolnavii nou-născuţi să nu nimerească
în aceleaşi încăperi cu copii convalescenţi. în toate secţiile sunt prevăzute camere
pentru jocuri.
în secţiile, unde sunt spitalizaţi copii de vârstă mare, sunt prevăzute încăperi
pentru sufragerie, jocuri, camere pentru ocupaţiile şcolarilor. Aceasta are o impor
tanţă deosebită în secţiile unde termenele de spitalizare sunt îndelungate.
Spitalele mari dispun de secţii specializate centralizate de diagnostic funcţional.
Copilul spitalizat se află sub supravegherea medicului-ordinator, care exa
minează bolnavul, stabileşte diagnosticul şi prescrie tratamentul. A doua zi după
internare el este examinat de către şeful secţiei şi medicul-ordinator. în decursul
primelor 2 zile copilului i se efectuează investigaţiile clinice necesare. Datele
examinării, argumentarea diagnosticului, prescrierile privind medicaţia (formu
larul nr. 003/e), dieta şi regimul necesar se înscriu în „Fişa medicală a bolnavului
de staţionar'. în caz de evoluţie gravă a bolii sau de diagnostic complicat şeful
secţiei împreună cu medicul-ordinator organizează consultaţii ale specialiştilor
ori consilii consultative.
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în secţie bolnavul este asigurat cu toate cele necesare pentru un tratament cu
succes: medicamente, îngrijiri, respectarea regimului (somn suficient, alimentaţie
în corespundere cu starea sănătăţii şi vârsta). Pentru preşcolari sunt organizate ocu
paţii, jocuri, iar pentru şcolari - ocupaţii cu psiholşgul. Copiii cu boli grave, indi
ferent de vârstă, necesită un regim individualizat. în fişa medicală medicul indică
regimul recomandat copilului, iar asistenta medicală trebuie să urmărească îndepli
nirea prescripţiilor.
O influenţă pozitivă asupra evoluţiei bolii are starea emoţională a copilului, de
aceea este necesară munca educativă cu copiii.
Medicul-ordinator îşi începe activitatea de fiece zi cu clarificarea dinamicii în
starea sănătăţii copiilor în decursul a 24 de ore, examinează bolnavii gravi şi nounăscuţii, controlează procedurile efectuate, reacţiile copilului Ia tratament, observă
particularităţile comportamentului copiilor (somnul, dispoziţia, pofta de mâncare,
joaca etc.), întocmeşte fişa medicală a bolnavului de staţionar, coordonează activi
tatea asistentelor medicale şi infirmierelor, efectuează măsuri de educaţie pentru
sănătate, informează şeful secţiei despre bolnavii gravi, execută servicii pe spital,
perfectează documentaţia pacienţilor externaţi şi bolnavilor transferaţi etc.
în organizarea corectă a îngrijirii copilului bolnav o importanţă esenţială are
amenajarea şi echiparea locului de activitate al asistentei medicale cu masă şi du
lapuri pentru păstrarea documentaţiei medicale, medicamentelor şi obiectelor de
îngrijjre.
în organizarea corectă a activităţii personalului medical are o mare importanţă
orarul de lucru al asistentelor medicale şi al infirmierelor. Aceste orare se întocmesc
în aşa mod ca să fie asigurată supravegherea neîntreruptă a copiilor bolnavi de una
şi aceeaşi asistentă. Cel mai raţional este lucrul în trei schimburi, când ziua e de
gardă una şi aceeaşi asistentă, iar noaptea în schimburi. Asistenta care predă şi cea
care primeşte schimbul vizitează toate saloanele, oprindu-se obligator lângă patul
bolnavilor gravi pentru a se informa de stare lor. Predarea schimbului de noapte se
efectuează în prezenţa asistentei medicale superioare. Depistarea cazurilor de risc
de abandon al copilului şi problemelor sociale în familie.
Asistenta medicală superioară este ajutorul principal al şefului de secţie. Este
responsabilă pentru organizarea lucrului în secţie şi supraveghează activitatea per
sonalului medical mediu şi inferior. în afară de aceasta, aprovizionează permanent
secţia cu medicamente, ienjerie, materiale pentru pansament, utilaj medical şi efec
tuează controlul asupra utilizării lui raţionale. Ea controlează respectarea regimului
sanitaro-igienic şi curativ în secţie.
Asistenta superioară este responsabilă pentru efectuarea la timp a consultaţi
ilor specialiştilor conform indicaţiilor şefului de secţie, stabileşte legături cu alte
secţii ale spitalului, creează un climat psihologic favorabil în colectiv.
Managerul activităţii personalului în staţionar este şeful de secţie, postul căruia
este prevăzut la 60 de paturi spitaliceşti, iar în secţiile unde numărul de paturi e mai
mic de 60. şeful de secţie are în grija sa şi 10 bolnavi.
Funcţia de bază a şefului de secţie este dirijarea şi controlul măsurilor profilac
tice, curative, diagnostice şi a activităţii ştiinţifice în secţie, depistarea problemelor
medico-sociale, legate de violenţă, ignorarea copilului în familie. în acest scop
el vizitează zilnic bolnavii împreună cu medicii-ordinatori, verifică diagnosticul,
argumentarea investigaţiilor şi metodelor de tratament, consultă medicii ordinatori,
asistă la autopsiile copiilor decedaţi, analizează împreună cu medicii ordinatori ca
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zurile de diagnostic eronat, controlează şi vizează documentaţia medicală, asigură
reciclarea medicilor-ordinatori şi a asistentelor medicale, consultă copii bolnavi din
alte secţii etc.
Este important, de asemenea, lucrul cu părinţii, în acest scop fiind rezervate
ore speciale pentru primire. Vizitele lor vor fi programate în a doua jumătate a zilei,'
de 2 ori pe săptămână - în aceleaşi zile când părinţii discută cu ordinatorii şi cu
şeful secţiei (în cazuri complicate).
Şeful secţiei analizează şi apreciază eficacitatea activităţii secţiei şi întocmeşte
un raport despre munca în decurs de un an.
18.6.3.3. INDICII ACTIVITĂŢII SPITALULUI PENTRU COPII

La analiza şi aprecierea activităţii instituţiilor medico-sanitare pentru copii
sunt utilizate datele documentaţiei medicale operative şi de evidenţă.
Majoritatea documentaţiei medicale primare este identică celei folosite în in
stituţiile curativo-profilactice pentru adulţi. Documentul despre activitatea anuală
este darea de seamă (formularul nr. 31-săn.) „Darea de seamă anuală privind asis
tenţa medicală acordată copiilor”.
Analiza activităţii serviciului consultativ pentru copii se face după aceiaşi in
dici ca şi la adulţi, cu excepţia unor compartimente cu particularităţi specifice: su
pravegherea permanentă a unui contingent determinat de copii şi a stării sănătăţii
copiilor de diferite vârste.
Analiza activităţii spitalului pentru copii se efectuează pe etape după următoa
rele compartimente ale dării de seamă:
I. Caracteristica generală a spitalului şi a subdiviziunilor lui structurale.
Indicatorii activităţii CMF, CS (pentru copii):
a) Indici de ordin general:
1. Asigurarea copiilor cu asistenţă medicală de ambulatoriu (frecvenţe 2,8).
2. Respectarea principiului de sector în cadrul serviciului consultativ - 85% şi
pe teren - 95%.
3. Marja medicului de familie în instituţia medicală (4 bolnavi în oră) şi la
domiciliu (2 bolnavi în oră).
4. Rata supravegherii prin patronaj antenatal (95%).
5. Rata luării în evidentă în primele 3 zile după externarea din maternitate
(98%).
6. Supravegherea sistematică a copiilor sub 1 an (10 -11 ori).
7. Supravegherea copiilor sub 1 an de către medicul de familie (99,9%).
8. Cuprinderea copiilor până la 18 ani cu examene profilactice (88,3).
9. Proporţia copiilor până la 18 ani depistaţi cu scolioză sau acuitate auditivă
şi vizuală scăzută.
10. Mortalitatea infantilă (11,8%o).
11. Mortalitatea copiilor sub 5 ani (15%o).
12. Rata copiilor trecuţi la alimentaţie artificială în primele 4 luni de viaţă.
13. Rata copiilor bolnavi de rahitism şi hipotrofie.
14. Rata copiilor alimentaţi exclusiv la sân până la 6 luni.
b) Indici calitativi:
1. Nivelul incidenţei şi prevalenţei.
2. Rata diversibilităţii diagnosticului din 1MSP şi clinic.
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5. Indicatorii mortalităţii infantile, inclusiv la domiciliu.
6. Indicatorii invalidizării.
7. Rata imunoprofilaxiei.
Indicatorii activităţii staţionarului:
a) Indicii activităţii unui pat:
1. Numărul mediu de funcţionare a 1 pat pe an (280 de zile).
2. îndeplinirea planului de zile-pat.
3. Rulajul unui pat (23 bolnavi).
4. Durata medie de internare în spital (8,3 zile).
b) Indici calitativi:
1. Rezultatul tratamentului (însănătoşire, înrăutăţire, fară schimbări).
2. Letalitatea spitalicească (0,4%).
3. Infecţia intraspitalicească.
4. Complicaţii după tratament.
5. Rata diversibilităţii diagnosticului clinic şi patomorfologic.
6. Spitalizări repetate.
Indicii activităţii medicale în grădiniţele de copii, şcoli
Utilizând datele dărilor de seamă nr. 1, nr. 31 precum şi datele examenelor
profilactice se calculează indicii principali:
1. îndeplinirea planului de imunizare.
2. Frecvenţa bolilor depistate.
3. Ponderea copiilor de grupele de sănătate I, II, III.
Indicii de mai sus nu reflectă pe deplin nivelul, calitatea şi eficacitatea asisten
ţei medicale acordate copiilor. Se caută indici optimi noi, ce ar permite caracteriza
rea mai elocventă a activităţii personalului medical din instituţiile pentru copii.
18.6.4. PARTICULARITĂŢILE
ORGANIZĂRII ASISTENŢEI MEDICALE FEMEILOR ŞI COPIILOR
ÎN LOCALITĂŢILE RURALE

Organizarea asistenţei medicale femeilor şi copiilor din localităţile rurale se
efectuează după aceleaşi principii ca şi în localităţile urbane. Ţinând cont însă de
particularităţile condiţiilor de viaţă rurale, ale muncii părinţilor, femeilor, asistenţa
curativo-profilactică femeilor şi copiilor se acordă în 4 etape. La etapa I medicul de
familie din CMF, CS. oficiile medicilor de familie (OMF) acordă asistenţă curativă
(primul ajutor, ajutor medical), profilactică şi sanitaro-antiepidemică. La etapa a IIa acordă asistenţă calificată specializată mai cu seamă medicul-pediatru. conform
specialităţilor de bază. La etapa a Ill-а se asigură asistenţă calificată şi specializată,
iar la etapa a IV-a - asistenţă înalt calificată şi îngust specializată.
Instituţia principală în ocrotirea sănătăţii femeilor şi copiilor la etapa I este
CMF, care împreună cu creşele, grădiniţele de copii şi şcolile alcătuiesc reţeaua
medico-sanitară rurală respectivă.
Această reţea apropie considerabil acordarea primului ajutor medical de po
pulaţia rurală, favorizează supravegherea profilactică a femeilor şi a copiilor la
sate. Instituţiile enumerate sunt unităţile primare şi cele mai de masă, care acordă
asistenţă medicală femeilor şi copiilor la sate.
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Medicul de familie, conform unui grafic special, vizitează CS, OMF pentru
efectuarea consultaţiilor. Populaţia trebuie avertizată din timp despre vizitele pre
conizate.
Obligaţiile de bază ale medicului de fam ilie responsabil de acordarea asis
tenţei medicale fem eilor şi copiilor din localităţile rurale sunt următoarele:
• supravegherea profilactică neîntreruptă a gravidelor şi copiilor în satele
patronate de CMF, CS;
• efectuarea examenelor medicale periodice ale gravidelor şi a copiilor sub 1 an;
• depistarea activă pe teren a femeilor şi a copiilor bolnavi, precum şi a celor
din grupul de „risc” . Luarea lor în evidenţă de dispensarizare în scopul su
pravegherii regulate şi asanării;
• organizarea vaccinării profilactice a copiilor;
• studierea permanentă a aspectelor sociale ale vieţii gravidelor şi copiilor şi
contribuţia la înlăturarea factorilor ce acţionează nefavorabil asupra sănătă
ţii femeilor şi copiilor;
• controlul activităţii punctelor medicale în problemele asigurării medico-sa
nitare, precum şi acordarea ajutorului metodic şi organizatoric necesar;
• educaţia pentru sănătate a populaţiei pe problemele ocrotirii sănătăţii feme
ilor şi copiilor, planificării familiei, formării modului sănătos de viaţă.
Ajutorul medicului de familie este asistenta de patronaj (moaşa) care lucrează
sub controlul nemijlocit al lui. Asistenta medicală (moaşa) efectuează patronajul
gravidelor, inclusiv în perioada antenatală, patronajul copiilor sănătoşi, vizitează
femeile şi copiii bolnavi la domiciliu şi îndeplineşte prescripţiile medicului, ajută
medicul în timpul examenului medical al femeilor şi copiilor, efectuează educaţia
pentru sănătate, controlul medical curent al obiectivelor de pe sector.
în scopul îmbunătăţirii organizării asistenţei medicale acordate femeilor şi co
piilor de la sate, la CMF, CS sunt invitaţi pentru a oferi consultaţii conform unui
grafic special obstetricienii-ginecologi şi pediatrii din spitalul raional. Despre so
sirea lor populaţia este informată în prealabil. Ei împreună cu medicul de familie
asigură:
- examenul profilactic al femeilor şi al copiilor, vizitează femeile şi copiii din
grupul de risc la domiciliu, în caz că nu s-au prezentat la CMF;
- patronarea în comun a nou-născuţilor, copiilor născuţi în naştericomplicate
şi în urma sarcinilor patologice, celor cu devieri în dezvoltare;
- supravegherea femeilor şi copiilor bolnavi aflaţi în evidenţă;
- consultaţia bolnavilor gravi în staţionar şi la domiciliu şi, în caz de necesi
tate, transferarea lor în spital;
- vizitarea instituţiilor preşcolare şi a copiilor de pe teritoriul sectorului;
- controlul îndeplinirii obligaţiunilor anterioare;
- educaţia pentru sănătate şi propagarea modului sănătos de viaţă în rândurile
populaţiei.
Asistenţa curativo-profilactică extraspitalicească şi de staţionar a femeilor şi
copiilor din localităţile rurale este asigurată de către serviciile din sectorul de asis
tenţă medicală primară şi sectorul spitalicesc care constituie unităţile principale de
acordare a asistenţei medicale calificate specializate şi de efectuare a consultaţiilor
în activitatea organizatorico-metodică.
Dirijarea asistenţei curativo-profilactice acordate femeilor şi copiilor în loca
lităţile rurale este realizată de prim-adjunctul medicului-şef al raionului, specia51 7

listul principal în asistenţa medicală mamei şi copilului. Ei sunt responsabili de
buna funcţionare a 1MSP pentru femei şi copii, CMF, CS; efectuează controlul
asupra succesiunii dintre instituţiile serviciului sectorial şi cel raional, care acordă
asistenţă medicală femeilor şi copiilor, asupra calităţii asistenţei acordate, asupra
dispensarizării copiilor bolnavi, celor cu factori de risc, asupra femeilor gravide şi
bolnavelor ginecologice. Ei, de asemenea, poartă responsabilitate pentru:
- starea şi nivelul de organizare a asistenţei curativo-profilactice acordate co
piilor şi femeilor;
- nivelul mortalităţii infantile;
- organizarea şi efectuarea conferinţelor şi altor măsuri în scopul majorării
calificării medicilor în probleme de pediatrie, obstetrică şi ginecologie;
- aplicarea în practică a metodelor efective de tratament şi profilaxie şi for
melor organizatorice avansate de lucru în asistenţa curativo-profilactică
pentru femei şi copii.
Un rol deosebit în acordarea asistenţei curativo-profilactice femeilor şi copiilor
de la sate revine maternităţii republicane din centrul perinatologic de nivelul III,
spitalelor republicane pentru copii, instituţiilor de cercetări ştiinţifice în domeniul
maternităţii şi copilăriei. Aceste instituţii constituie centre nu numai de acordare
a asistenţei medicale înalt calificate femeilor şi copiilor în toate specialităţile cli
nice, dar şi de suport organizatorico-metodic. Colaboratorii secţiilor instituţiilor
republicane studiază starea sănătăţii copiilor, analizează informaţia parvenită din
toate instituţiile medicale ale republicii, organizează şi efectuează măsuri privind
calificarea profesională a lucrătorilor medicali de pe teren, generalizează şi propagă
formele avansate de lucru al IMSP pentru femei şi copii.
Conducerea acestor instituţii republicane analizează sistematic greşelile în
acordarea asistenţei medicale copiilor, cazurile de divergenţă a diagnosticelor şi
formulează concluzii pe baza dărilor de seamă ale activităţii instituţiilor sectoriale
şi raionale de care se ţine cont la elaborarea măsurilor de perfecţionare a asistenţei
medicale acordate femeilor şi copiilor pe teren.
Un mare rol sub acest aspect le revine direcţiei „Sănătatea femeii şi copilului”,
obstetricianului-ginecolog şi pediatrului principal ai Ministerului Sănătăţii al repub
licii. Ei studiază starea sănătăţii femeilor şi copiilor, elaborează planuri şi măsuri
de majorare a calităţii activităţii MF, obstetricienilor-ginecologi, pediatrilor şi altor
specialişti din instituţiile curativo-profilactice de profil.
Obstetricianul-ginecolog şi pediatrul principal responsabili de ocrotirea să
nătăţii mamei şi copilului al Ministerului Sănătăţii dirijează realizarea sistemului
unic de acordare a asistenţei medicale mamei şi copilului, care prevede succesi
unea, neîntreruperea şi continuitatea tuturor compartimentelor de activitate. Cu
concursul acestor specialişti în practica instituţiilor medico-sanitare publice pen
tru femei şi copii sunt aplicate noi metode de profilaxie şi tratament menite să
contribuie la ameliorarea calităţii asistenţei medicale acordate femeilor şi copii
lor din localităţile rurale.
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CAPITOLUL 19

SĂ N Ă T A T E A ŞI PA T O L O G IA FA M IL IE I

19.1. SCURT ISTORIC
Evoluţia familiei de-a lungul istoriei s-a suprapus evoluţiei societăţii, răspun
zând, prin funcţiile de protecţie sau de socializare, necesităţilor şi împrejurărilor
timpului. Ceea ce astăzi numim o familie obişnuită, adică soţul, soţia, doi sau trei
copii, trăind într-o casă separată, cu averea lor şi având la bază dragostea reciprocă,
a constituit o excepţie în trecut.
în Evul Mediu era răspândit tipul de fam ilie deschisă (în unele regiuni acest
tip de familie a fost prezent până în secolul al XlX-lea), ce reprezenta un grup mare
înrudit. Părinţii, copiii lor, care erau deja căsătoriţi şi aveau şi copii, locuiau cu toţii
într-o singură casă şi munceau în aceeaşi gospodărie. Un cuplu cu copii era numai
un grup restrâns din cadrul familiei, iar relaţiile în interiorul acestui grup erau mai
strânse decât relaţiile cu ceilalţi membri ai familiei mari. Solidaritatea dintre rude
a contribuit la desfăşurarea în linişte a muncii şi la înlăturarea oricăror jafuri sau
atacuri. Uneori familiile mari constituiau o prezenţă efemeră.
în secolul al XVI-lea (în unele regiuni mai târziu) a apărut fam ilia patriarhală.
Aceasta consta din bărbat, femeie şi copii, delimitându-se astfel de lumea exteri
oară şi constituia cărămidă societăţii: ^ a t e r familias''’ purta responsabilitatea faţă
de biserică şi stat. într-o familie patriarhală bărbaţii dispuneau de puteri sporite în
faţa femeii, căci după căsătorie femeile erau nevoite să accepte numele de familie
al soţului şi locul de casă, pe care îl alegea cel din urmă. Statutul femeii era de
pendent de anumite circumstanţe. Cel mai greu era năpăstuită tânăra soţie până la
naşterea primului copil, căci era obligată să dea ascultare rudelor mai în vârstă şi să
muncească. Dacă era o mamă grijulie faţă de copii, femeii i se recunoşteau anumite
drepturi. Devenind bunică, aceasta se bucura de privilegii speciale şi chiar putea
pune bazele unui matriarhat, adică unele femei în vârstă fumau pipă şi călăreau caii
alături de bărbaţi.
în această perioada religia creştină respinge poligamia şi subliniază rolul de
osebit al familiei monogame, adică un bărbat şi o femeie, legaţi pentru totdeauna
prin taina sfintei căsătorii. Mai târziu, modelul familiei monogame a fost acceptat
şi de către adepţii altor religii, ca de exemplu cea islamică şi cea iudaică.
în secolul al XVII-lea a apărut fam ilia afectivă. Relaţiile reciproce şi calităţile
acestora capătă un accent central în plus. Astfel sentimentul de dragoste începe a
deveni mult mai valoros prin sine însuşi, iar relaţiile dintre îndrăgostiţi - mai sen
timentale. Aceste valori, însă, devin standarde de viaţă abia în secolul al XX-lea,
când dominaţia de tip patriarhal a bărbaţilor a fost înlocuită cu ideea de cavaler, care
oferea protecţia masculină asupra Jum ătăţii fragile” şi loialitatea faţă de ..doamna
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inimii sale”. Comportamentul rafinat al tinerelor şi abilitatea lor de a transforma
casa într-un cuib de familie fericit erau la mare preţ. în timpul liber cuplurile tinere
se intâlneau mai mult cu prietenii decât cu rudele şi mergeau la filme, în excursii,
la plimbare.
Grija familiei pentru copii creşte, şi odată cu ea sporesc şi costurile de creştere
ale unui copil. Mica familie îşi câştigase independenţa, iar principalul său scop
nu mai era perpetuarea familiei soţului, ci „fericirea familiei” şi „buna creştere a
copiilor” .
Conform concepţiei lui Woude, familia secolului al XX-lea poate fi numită
fam ilia post-industrială. care se realizează pe sine. Centrală în cadrul acesteia este
autorealizarea individului la care familia are o contribuţie. Bărbaţii trebuie să-şi
găsească mai întâi un loc de muncă adecvat şi apoi să aştepte ca să câştige destul
pentru a-şi construi o casă şi a-şi susţine propria familie, iar soţiile au dreptul să
muncească pentru a susţine bugetul familiei.
După anii ‘60 ai secolului al XX-lea, graţie ascensiunii accelerate a muncii
salariate feminine, în literatura despre sociologia familiei apare un fenomen social
nou şi o nouă noţiune - fam ilia cu dublă carieră. Ambii membri (soţul şi soţia) ai
unui asemenea cuplu dispun de un statut profesional propriu şi îşi desfăşoară acti
vităţi compatibile din punctul de vedere al nivelului diplomei, al responsabilităţii
şi gradului de angajare profesională. în astfel de familii exercitarea profesiei poate
impune o viaţă separată a soţilor, care dispun de două locuinţe în localităţi diferite
şi care se întâlnesc la intervale de timp relativ mari. Avantajul acestui tip de familie
este starea materială bună.
Referitor la noţiunea de familie, discuţiile sunt tot mai ample şi uneori cu unele
divergenţe. Astfel, conform definiţiei propuse de Afilon Jompan, „familia reprezin
tă un sistem social, celula de bază a societăţii, ce defineşte un grup de persoane care
au reşedinţă comună, sunt înrudite sau legate biologic ori afectiv, ce cooperează
economic şi care are cel puţin o pereche ce întreţine relaţii sexuale acceptate de
societate, cu posibilităţi de reproducere sau adoptare de copii”.
în „Declaraţia universală a drepturilor omului” (1949), promulgată de ONU,
familia este drept ..element natural şi fundamental al societăţii”, care are dreptul de
ocrotire deplină din partea comunităţii.
Sociologul francez Emile Durkheim consideră că, „familia reprezintă un grup
social structurat după anumite norme culturale, un ansamblu de raporturi interindi
viduale între bărbatul-soţ şi femeia-mamă (cuplul conjugal), între părinţi şi copii,
între fraţi şi surori”.
Definiţia propusă de Biroul Central de Statistică (CBS) sună astfel: „o familie
este o unitate socială, care ia fiinţă prin căsătorie şi care constă din soţi cu copii
necăsătoriţi pentru care ei îndeplinesc rolul de părinţi; membrii locuiesc în acelaşi
loc”. în toate definiţiile se consideră ca premisă a familiei normale căsătoria înche
iată juridic, însoţită de disponibilitatea afectivă, care constă din bărbat, femeie şi
copii care locuiesc în aceeaşi casă. Copiii nu trebuie neapărat să fie „proprii”, ei pot
fi adoptaţi sau vitregi (în îngrijire). De fapt, aceste definiţii fixează limitele superi
oare. Unii membri pot lipsi, prin divorţ, moarte sau devenirea adultă a copiilor.
F.J. Huygen, reieşind din modificările parvenite pe parcursul ultimelor decenii
(creşterea numărului persoanelor care nu doresc să se căsătorească sau a numărului
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de perechi care nu vor să aibă copii, extinderea numărului de homosexuali etc.),
concepe familia mai cuprinzător: „grupul mic în care membrii locuiesc, mănâncă
şi dorm împreună sau orice formă de compunere, care face posibile toate acestea;
foarte important este ca acest grup mic să aibă în comun o istorie şi un viitor pro
priu”. Faptul de a trăi temporar în afara acestei convieţuiri nu este luat în conside
rare în această definiţie.
Sociologia familiei are rezerve faţă de această definiţie, dar ea recunoaşte ca
reale aspectele cu care are de a face medicul, în special medicul de familie şi anume
convieţuirea permanentă, continuitatea relaţiilor de familie, gospodărirea în comun
şi participarea la relaţiile interumane. Astfel, apare noţiunea de gospodărie, prin
care CBS înţelege „orice grup de două sau mai multe persoane care locuiesc împre
ună şi desfaşoară o gospodărie în comun. Acum sunt mulţi oameni, care nu trăiesc
într-o familie, ci într-una din formele de gospodărie. Aşa a fost întotdeauna. Mereu
au fost oameni care au locuit singuri sau fraţi şi surori care au alcătuit o gospodărie,
părinţi care locuiesc la copii, familii tradiţionale de trei-patru generaţii, dar câmpul
emoţional cuprinde 3 generaţii.
Scopul unei familii este de a asigura membrilor săi satisfacerea nevoilor, care
sunt: habitat, alimentaţie, resurse sanitare, sociale, intelectuale, emoţionale şi spi
rituale. Toate aceste aspecte sunt în deplină corelaţie cu împrejurările timpului, iar
familia constituie matricea acestei adaptări psiho-sociale.
19.2. UNITATEA FAMILIALĂ
Sistemul familial este un sistem adaptativ complex aflat într-o permanentă
schimbare. El are o dublă deschidere (exterioară şi interioară) şi este construit în
scopul de a face faţă dezordinilor care intervin în evoluţia familiei (boala, suferin
ţa, înstrăinarea, dispariţia). Modificările survenite în viaţa (existenţa) unui singur
membru al familiei induc modificări de raporturi între componenţi, în însăşi natura
acestora, cu consecinţe importante asupra stabilităţii întregului sistem familial.
Pentru a înţelege mai bine sănătatea familiei, aceasta trebuie considerată un
sistem bio-psiho-socio-cultural, care are ca subsistem - individul (persoana), ca
suprasistem - colectivitatea (comunitatea) şi ca megasistem - naţiunea (ţara) în
contextul popoarelor lumii şi al umanităţii.
Pentru practica medicală, familia ca sistem se impune prin:
a. componenţa sa, fiind formată din membri care sunt într-o stare de interde
pendenţă;
b. echilibrul său, familia se adaptează continuu pentru a-şi exercita funcţiile;
c. întregul său, cu sarcini unitare, dar şi diferenţiate în funcţie de cererile so
cietăţii şi de revendicările membrilor ei.
Conducerea şi organizarea vieţii familiei sunt hotărâtoare pentru stabilitatea şi
continuitatea sistemului familial. Deoarece la început conducerea ei este asigurată
de doi ..amatori” (tinerii căsătoriţi), iar discipolii (copiii) sunt, evident, lipsiţi de
experienţă, modelele parentale devin pentru noile cupluri un important ghid de
ecartament conjugal şi mod de viaţă în familie.
Dezvoltarea, evoluţia sanogenă a familiei (morfogeneza şi funcţionalitatea ei
normală) depinde de buna organizare internă în regim autonom, de stabilirea unor
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scopuri reale, de nivelul de informare-comunicare, de receptivitatea ei la schimbări,
precum şi de calitatea consilierilor aleşi. Un rol hotărâtor în menţinerea sau recâştigarea echilibrului, homeostazei familiei îl joacă medicul familiei, care trebuie să
fie un mediator şi un terapeut competent, cu experienţă şi cu autoritate, care poate şi
trebuie să servească drept model în multe situaţii existenţiale membrilor familiei.
Fiecare familie îşi are propriile sale caracteristici dinamico-structurale:
• este un microgrup social caracterizat prin determinări naturale şi biologice,
fiind singurul în care legăturile de dragoste şi cele consangvine au o impor
tanţă fundamentală;
• este singurul grup social întemeiat pe afecţiune, condiţiile juridice neintervenind decât pentru consolidarea legăturilor reciproce de înţelegere, rezul
tate din unitatea de aspiraţii şi scopuri;
• este cea mai mică formă de organizare socială (unitate elementară şi pri
mordială a societăţii), cea mai naturală şi necesară, anterioară statului şi
oricărui alt grup social în ordine logică şi cronologică;
• este întemeiată esenţialmente pe relaţii de intimitate, armonie şi bunăvoinţă;
• se afirmă ca cea mai aptă de a asigura membrilor ei o dezvoltare multilate
rală, armonioasă;
• îmbină în modul cel mai frecvent respectul faţă de tradiţie cu deschiderea
spre viitor, transmiţând tinerilor un tezaur de experienţe şi proiectând pla
nuri, speranţe şi aspiraţii; constituind cadrul natural în care se formează
personalitatea copiilor, familia este. în acelaşi timp, şi mediul perfecţionării
părinţilor.
Menţinerea unui echilibru dintre subsistemele organismului şi între acestea şi
elementele structurale ale ecosistemului uman (om - natură - societate) reprezintă'
singura cale pentru conservarea stării de sănătate a populaţiei, deci pentru menţine
rea homeostazei interne şi externe a organismului social.
19.3. STRUCTURA ŞI FUNCŢIILE FAMILIEI
Tipuri de familie. Pentru înţelegerea structurilor de familie, care desemnează
tipurile, este importantă noţiunea individualizarea familiei. Prin aceasta se înţelege
procesul prin care familiile sunt separate de legăturile intense de viaţă ca cele de
stat sau de comunitate. Membrii unei familii sunt înclinaţi de a avea propria viaţă,
iar familiile de a se separa de viaţa de comunitate. Familia capătă astfel, caracter de
fam ilie închisă. Acest caracter se răsfrânge asupra relaţiei cu mediul. O familie în
chisă se autodezvoltă şi este liberă de alte familii. O caracteristică a familiei închise
este libertatea de a alege relaţiile exterioare şi nu este identic cu a fi izolat.
Din contra, familia deschisă este inserată în mediul imediat şi receptivă la
influenţele acestuia. A fi închis sau deschis depinde în mare măsură de relaţiile
externe, care, la rândul lor, după Bott, pot fi „strâns înnodate”, „lejer înnodate” sau
„de tranziţie”.
O reţea „strâns înnodată” apare atunci când soţul şi soţia au crescut împreună
cu prieteni şi vecini şi au rămas să locuiască acolo şi după căsătorie.
O reţea „lejer înnodată” apare când, înainte de căsătorie, bărbatul ori femeia
au trăit într-un mediu care s-a schimbat cel puţin o dată, sau ei au schimbat mediul
în care au trăit.
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Relaţiile „de tranziţie” apar când cineva a făcut parte dintr-o situaţie „strâns
înnodată”, dar relaţiile externe s-au diminuat prin mutarea cu casa.
Cunoaşterea acestor relaţii este importantă pentru medici, deoarece evoluţia
sau trecerea familiilor dintr-o reţea în alta se poate solda cu unele evenimente de
familie, care, la rândul lor. se pot corela cu o criză mai mult psihologică şi fară
dereglări organice. Dar, sănătatea familiei depinde nu numai de individualizarea
ei, ci şi de structura acesteia. După Cecilia Enăchescu, familia se poate împărţi în
6 grupe structurale:
1. Familia nucleară - formată din cuplul marital (soţ şi soţie), la care se adau
gă copiii naturali ai acestora.
2. Familia nucleară cu copii adoptaţi - formată din cuplul marital, la care se
adaugă - prin incluziune - copii adoptaţi sau copii naturali ai partenerilor proveniţi
din alte căsătorii ale acestora.
3. Familia nucleară lărgită - reprezentată de un grup familial lărgit, format
din elementele familiei nucleare (soţ, soţie, copii) la care se ataşează rude sau prie
teni ai familiei.
4. ^amilia nucleară în curs de dezorganizare - grupul familial în care relaţiile
afectivi au un caracter contradictoriu, generând o atmosferă intrafamilială nefavo
rabilă f lensiuni, conflicte, neînţelegeri, acte de violenţă), relaţii care duc la iminenţa
desfacerii cuplului marital (abandonare, divorţ), ceea ce are ca rezultat dezorgani
zarea nucleului familial.
5. Familia dezorganizată - acel grup familial incomplet, caracterizat prin ab
senţa unui părinte (prin abandon, divorţ, decesj, ea fiind compusă din părintele
rămas şi copiii; uneori se poate extinde cu rude şi prieteni.
6. Concubinajul - deşi, din punct de vedere juridic, nu reprezintă o structură
familială, este acel cuplu (pseudoconjugal), cu sau fară copii, care duce o existenţă
comună nelegalizată, prin înţelegere mutuală, dar lipsită adesea de consistenţă şi
susceptibilă oricând la dezorganizare.
Familiile nucleare cu copii adoptaţi, în unele surse, se mai numesc familii
compuse, care, la rândul lor, pot fi:
- Simplu compusă - atunci când unul dintre parteneri a mai fost căsătorit şi
aduce copil / copii dintr-o căsătorie anterioară.
- Dublu compusă - atunci când ambii parteneri au mai fost căsătoriţi şi aduc
cu sine copil / copii din căsătoria anterioară.
- Compus complex - atunci când pe lângă copiii aduşi din căsătoria anterioa
ră, cuplul are şi copil / copii născuţi din relaţia respectivă.
Problema principală în cadrul acestui tip de familie este raportul cu „părintele
vitreg” şi cu „fraţii vitregi” .
Ciclul fa m ilie i Funcţiile familiei ce se vor descrie în continuare depind într-o
mare măsură de faza în care se află familia. Există mai multe moduri de îmbătrâni
re, unul mai amănunţit decât altul, dar toate se referă la apariţia copiilor şi Ia vârsta
acestora ca cel mai determinant factor.
Etapele de dezvoltare în cursul ciclului familial sunt multiple şi nu toate fami
liile trec prin toate schimbările, dar majoritatea parcurg următoarele etape:
1. Etapa adultului tânăr/ă, îndrăgostit/ă, premisa căsătoriei.
2. Căsătoria, întemeierea unei noi familii.
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3. Naşterea primului copil şi apoi extinderea familiei.
4. Etapa copilului şcolar.
5. Etapa adolescenţei tinerilor.
6. Plecarea primului copil şi apoi a celorlalţi.
7. Etapa de „cuib gol” - a părinţilor rămaşi singuri, a schimbului de roluri
- bunici.
8. Pensionarea unuia din soţi, apoi a următorului.
9. Pierderea unuia din soţi.
10. Singurătatea, etapa pregătirii finale.
Ciclul familiei modeme este diferit de cel al familiilor din trecut în ceea ce
priveşte vârsta părinţilor ce trec prin „ciclurile” respective. Dacă în trecut (sec. XIX
-X X ) perioada iniţială a cuplului era scurtă, primii copii fiind născuţi până la 30 de
ani, iar ciclul de ..cuib gol" apărea înaintea sau odată cu văduvia, cuplurile contem
porane studiază sau muncesc împreună şi numai după ce sunt de acord să aibă un
copil, se încheie căsătoria. Aceasta se întâmplă mai ales dacă femeia depăşeşte cu
mult 30 de ani. Concluzia este că urmează copii repede unul după altul sau familia
se limitează la un copil. „Cuibul gol" apare cu mult înaintea văduviei, fapt datorat
numărului mic de copii şi creşterii longevităţii vieţii.
Funcţiile familiei. Literatura de sociologie a familiei oferă multe forme de
departajare a funcţiilor. Pentru medici, funcţiile pe :are familia trebuie să le înde
plinească sunt cruciale şi pot fi împărţite în: intei ie şi externe. Funcţiile interne
constau în crearea unui regim de viaţă hvimă a familiei, menit să asigure tuturor
membrilor ei un climat de solidaritate şi sprijin. Funcţiile externe prevăd asigurarea
posibilităţilor de dezvoltare a personalităţi, fiecărui membru al familiei, astfel încât
să se poată încadra corespunzător în ansamblul vieţii comunitare şi sociale.
Dintre funcţiile interne menţionăm pe cele:
Social-biologicc, care includ:
a) Reglementarea temperamentului sexual. Medicul are de a face cu sexuali
tatea pacienţilor în două feluri: dacă aceasta conduce la probleme în relaţia dintre
bărbat şi femeie, cauzate de tulburări de potenţă şi orgasm, şi dacă ea este confrun
tată cu suferinţa de boli sexuale.
b) Funcţia reproductivă sau de propagare. Cu această funcţie medicul vine
în contact în cazurile de anticoncepţie şi naştere. Prin această funcţie se realizea
ză planificarea efectivă a familiei, prevenirea gravidităţii nedorite, asigurarea unei
naşteri cu un copil şi o mamă sănătoasă. Tot în cadrul acestei funcţii sunt problema
ticele cuplurilor sub- sau infertile, care nu pot avea copii.
c) Factori fam iliali şi de moştenire. La apariţia unei boli, există atât factori
exogeni, cât şi endogeni. Factorii genetici joacă rolul principal în apariţia bolilor
determinate prin corelaţie dominantă, recesivă sau de sex, pe când factorii exogeni,
în aceste cazuri, abia dacă au o semnificaţie. Dar sunt şi boli, în măsura în care ele
apar frecvent la anumite familii, ce nu sunt cauzate genetic şi pe care le putem numi
boli sau simptome familiale. Cunoaşterea gradului de determinare genetică a bo
lilor poate fi importantă în două situaţii: la diagnosticare, atunci când medicul ştie
dinainte bolile familiale apărute deja şi în cadrul profilaxiei, care necesită urmărirea
direcţionată a pacienţilor atunci când se ştie despre predispoziţia unui anumit factor
genetic de risc.
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d)
Funcţia de îngrijire şi protecţie fizică. Medicul are de a face cu funcţia
de îngrijire, igienă şi protecţie pe trei terenuri: îngrijirea corporală şi eventuala
asistenţă medicală (în special la copii, vârstnici, la cei care nu se pot autodeservi);
alimentaţia şi obiceiurile de hrănire, care sunt codeterminate de starea de sănătate;
locuinţa - starea igienică, suprafaţa şi nivelul de aglomerare - are contribuţie la
dezvoltarea unor maladii, în special de origine infecţioasă.
Social-economice: a) productivă; b) de consum. Medicul are de a face cu func
ţia productivă când şi când, dacă aceasta este atât de importantă într-o familie încât,
datorită ei, alte funcţii ale familiei sunt afectate. Aceste momente pot fi influenţate
de situaţiile deosebite (temporare) ale unora din membrii familiei, ca şomajul, inva
liditatea, şcolarizarea insuficientă sau inadecvată, ori de schimbările sociale.
Social-culturale:
- Funcţia de socializare şi stabilizare, include solidaritatea familială, care
se bazează pe ajutorul reciproc, sentimente de egalitate, respect şi dragoste
între parteneri, între părinţi şi copii, între fraţi şi surori, faţă de bătrânii sau
infirmii din familie.
- Funcţia educativă, având drept conţinut umanizarea şi socializarea copii
lor, contribuind astfel la continuitatea culturală a societăţii.
- Religioasă, asigură protecţia spirituală a familiei.
- De destindere şi distracţie.
Social-psihologice: „funcţionarea personalităţii”, vizează securitatea afectivă
şi dezvoltarea sentimentului de identificare între membrii familiei.
- Funcţiile externe, se integrează cu cele interne, familia având sarcina im
portantă de a corela toate manifestările şi experienţele venite din lumea de
afară. Astfel se disting două categorii ale acestor funcţii:
• încadrarea vieţii de familie în ansamblul activităţilor comunitare.
• încadrarea adulţilor apţi de muncă în procesul social de producţie.
în cadrul tuturor acestor funcţii, o parte din atribuţii revin exclusiv familiei, iar
altă parte este preluată, parţial, de către comunitate, rolul medicului fiind important
pentru sănătatea familiei în ansamblu.
19.4.
PROBLEME SPECIALE
ALE SĂNĂTĂŢII ŞI PATOLOGIEI FAMILIEI
Sănătatea familiei depinde de sănătatea fiecărui membru al său, dar şi dc in
teracţiunea dintre membrii familiei cu alte sisteme sociale. Familia este mediul în
care se cultivă şi se menţine sănătatea, dar şi, pe de altă parte, apare şi se agravează
boala. Pentru medic diagnosticul stării de sănătate, se bazează pe cele trei criterii de
definire a sănătăţii de către OMS: bunăstare fizică, mentală şi socială.
Bunăstarea fizică (biologică) a familiei este dată de bunăstarea fizică a fie
cărui membru al ei şi cuprinde aspectul exterior, structurile morfologice interne,
funcţiile şi particularităţile fiziologice, endocrine şi nervoase ale fiecărui membru
al familiei.
Criteriile de apreciere sunt clinice şi paraclinice. Examenul clinic complex
(anamnestic şi fizic) şi măsurarea unor parametri antropologici permit evidenţierea
integrităţii şi armoniei construcţiei organismului. Corporalitatea este o realitate bi
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ologică, iar în ciclul familiei, de la naştere, creştere, maturizare şi îmbătrânire, ea
corespunde unor parametri ce ţin de vârstă, sex, rasă.
Examenul paraclinic permite evidenţierea capacităţilor funcţionale pasive şi
active conform standardelor. Măsurarea constantelor biologice apreciază vitalitatea
fizică în lipsa factorilor de risc.
Bunăstarea mentală corespunde dezvoltării optime a capacităţii membrilor
unei familii şi a familiei în întregime într-un anumit cadru de referinţă (intelectual,
emoţional). Criteriile de apreciere a bunăstării mentale sunt:
- munca utilă a fiecărui membru cu participarea la sarcinile din familie şi
împărţirea acestor sarcini;
- odihna corespunzătoare, relaxarea plăcută, folosirea timpului liber;
- relaţiile interpersonale bune (soţ - soţie, mamă - copii, tată - copii, bunici
- părinţi, bunici - copii);
- capacitatea de adaptare la schimbări;
- controlul instinctelor, lipsa conflictelor;
- armonia interioară, legăturile afective solide;
- comunicarea eficientă;
- comportamentul etico-moral adecvat;
- atmosfera caldă, prietenoasă, plină de optimism.
Bunăstarea socială este condiţionată de cea fizică şi mentală, deoarece numai
o familie a cărei membri sunt în plenitudinea acestor atribute poate să-şi exprime
comportamentul în mod favorabil în sânul familiei, al comunităţii şi societăţii. Dar
şi factorii de bunăstare socială influenţează în mod hotărâtor bunăstarea fizică şi
mentală a membrilor familiei ca sistem social.
Criteriile de apreciere a bunăstării sociale sunt oglindite de satisfacerea nevo
ilor fundamentale ale familiei:
- habitat corespunzător, locuinţă igienică, cu număr suficient de camere, în
călzire, iluminare, aerisire adecvată, dotări igienico-sanitare corespunză
toare numărului membrilor, mediu ecologic şi geografic sănătos;
- alimentaţie echilibrată, adecvată vârstei şi activităţii, predominând produ
sele naturale;
- odihnă cu petrecerea plăcută a timpului über, concedii la sfârşit de săptă
mână şi anual în natură;
- activităţi profesionale şi complementare care să producă satisfacţie şi sen
timentul de realizare;
- educative: posibilitatea de a apela la instituţii de învăţământ preşcolar, şco
lar, instituţii şi organizaţii culturale, ştiinţifice, sportive, turistice, religioase;
- medicale: accesibilitatea la serviciile de sănătate, posibilitatea de a avea un
medic de familie, folosirea serviciilor de sănătate preventivă (imunizări,
vaccinări), utilizarea (la necesitate) serviciilor specializate şi de recuperare;
- sociale: disponibilitatea instituţiilor sociale pentru copii (grădiniţe, creşe),
a căminelor pentru bătrâni, bolnavi cronici, handicapaţi.
Problemele sănătăţii familiei sunt legate de factorii de risc care pot interveni
şi sunt determinate de:
• cauze somato-psihice: lipsa anumitor facultăţi fizice, deficienţe senzoriale
sau motorii, boli psihice sau mentale, naşterea unui copil cu malformaţii;
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condiţii psihologice: conflicte, stări tensionate, legături extraconjugale,
abandon, divorţ, deces, conflicte între generaţii, atitudine tiranică a unuia
dintre soţi;
• condiţii materiale: interese materiale (căsătorii din interes), ruina economi
că, venituri scăzute, nereuşite profesionale etc.;
• unele modele imprimate: alimentaţia necorespunzătoare, consumul de dro
guri, alcool, tutun.
Cu cât sunt mai mulţi factori de risc, cu atât creşte potenţialul morbigenetic.
accentuat în:
• familiile dezorganizate, în care părintele rămas nu dispune de autoritate şi
posibilităţi de compensaţie sau prezintă unele patologii specifice;
• familiile complete cu încărcătură patologică: părinţi cu tulburări psihopato
logice, boli genetice, boli venerice, focare de boli infecţioase şi parazitare;
• familiile disfuncţionale şi cele sever disfuncţionale, în care patologiile au la
bază un caracter psihologic.
De asemenea, sănătatea familiei este în directă corelaţie cu perioadele speci
fice din viaţă cum ar fi perioada de fertilitate, cea infantilă, copilăria, adolescenţa,
tinereţea, bătrâneţea, precum şi de relaţiile dintre membrii familiei. Fiecărei vârste
îi sunt caracteristice problemele sanitare specifice în care prevenţia şi alte servicii
medico-sanitare joacă un rol important. Totodată nici un grup de vârstă nu este
izolat de altele. Spre exemplu, complicaţiile perinatale afectează mama, copilul, fa
milia şi comunitatea. Familia persoanei cronic bolnave, traumatizate sau decedate
la serviciu sau în accident rutier suferă din punct de vedere economic, emoţional
şi social.
Deci, indicatorii stării de sănătate a familiei vizează:
1. Statutul familial:
- starea economică: venitul pe cap de membru al familiei, locuinţa şi dotările ei;
- încărcătura ereditară;
- încărcătura de stres: violenţa, relaţiile materiale perturbate, bolile cronice,
handicapuri, eludări ale legii, mama suprasolicitată;
- capacitatea de confruntare cu problemele vieţii: experienţa în menaj, îngri
jirea copilului, gradul de izolare, anturajul exterior.
2. Statutul femeii în perioada de reproducere:
- starea de sănătate a femeii;
- fertilitatea;
- vârsta primei sarcini;
- obiceiurile: alimentarea, sportul, consumul de droguri, alcool, tutun;
- istoria reproductivă: avorturi, născuţi morţi, sarcini extrauterine, naşteri
premature, multipare.
3. Statutul copilului:
- sănătatea la naştere: complicaţii în timpul naşterii, anomalii congenitale,
gradul de dezvoltare la naştere (scorul Apgar);
- imunizarea la timp;
- starea de nutriţie şi creşterea;
- îngrijirea şi dragostea părintească;
- patologiile şi morbiditatea;
- performanţele şcolare.
5 27

4.
5.
-

Statutul adolescentului:
performanţele şcolare şi ulterior profesionale;
nivelul de dezvoltare;
comportamentul dietetic de risc;
activitatea fizică;
patologiile şi morbiditatea;
abuzul de alcool, droguri, tutun;
comportamentul sexual de risc.
Statutul adultului (părinţilor):
alimentaţia sănătoasă, suplimentată cu vitamine;
activitatea fizică zilnică (30 de minute de exerciţii fizice de intensitate mo
derată);
- sistarea fumatului, consumului de alcool, droguri;
- securitatea rutieră (utilizarea centurilor de siguranţă, respectarea regimului
de viteză, evitarea conducerii în stare de ebrietate);
- securitatea muncii (utilizarea căştilor şi a încălţămintei de siguranţă, in
specţii preventive ale locului de muncă);
- reducerea violenţei;
- examinările medicale prin screening (pentru depistarea diabetului, hiper
tensiunii arteriale, glaucomului, cancerului mamar, de col uterin, al prosta
tei);
- menţinerea sănătăţii mentale şi managementul stresului.
6. Statutul vârstnicilor:
- adaptarea fizică, psihică şi socială la schimbările timpului: activităţi şi pre
ocupări, dificultăţi şi regresiuni;
- asigurarea unor condiţii de viaţă adecvate la această etapă;
- menţinerea relaţiei satisfăcătoare în cadrul cuplului vârstnic;
- asistenţa în polipatologii şi menţinerea sănătăţii vârstnicului;
- menţinerea contactului cu noile generaţii;
- evitarea izolării;
- apelarea la serviciile de ajutor în caz de dependenţă;
- participarea la activităţi de grup în scopul menţinerii tonusului fizic şi psi
hic la momentul şi după pensionare;
- adaptarea la pierderea partenerului (soţ/soţie).
Rolul important în menţinerea sănătăţii atât a fiecărui membru, cât şi a familiei
integrale îi revine medicului de familie. El poate, prin propria contribuţie, să vadă
semnificaţia familiei ca mediu al pacientului şi să cunoască interacţiunea dintre
membrii unei familii. Aceasta se explică prin faptul că viaţa în cadrul unei familii e
constituită din multiple evenimente, iar membrii ei sunt supuşi aceloraşi influenţe,
cu o interdependenţă fizică şi psihică, şi adesea demonstrează potriviri genetice.
Copiii cresc în cadrul acesteia, traversând perioade când influenţa este foarte puter
nică până la a fi formaţi de aceasta. Deci, activitatea medicului de familie în cadrul
unei familii este orientată către cinci direcţii majore:
1. Menţinerea sănătăţii şi prevenirea bolilor în familie.
2. Evitarea riscurilor şi depistarea precoce a îmbolnăvirilor.
3. îngrijirea şi supravegherea permanentă a bolnavilor cronici din familie.
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4. Acordarea consultaţiilor în problemele curente ale vieţii de familie.
5. Eliberarea unor documente medicale.
Cauzele bolilor pot rezida în cadrul familiei, atât prin molipsire, cât şi prin
interacţiunea care duce la stres. Observând aspectele fizice, psihologice şi sociale
specifice unei familii şi ţinând cont de ele în urmărirea bolnavilor, medicul de fa
milie poate adăuga o nouă dimensiune existenţei acesteia.
Individul îşi trăieşte cea mai mare parte a vieţii în sânul familiei sale. Toto
dată în diferite perioade ale vieţii el face parte din diverse grupuri populaţionale
cu anumite probleme sanitare specifice. Sănătatea publică axată pe grupurile po
pulaţionale vulnerabile şi pe sănătatea mamei şi copilului obţine beneficii sanitare
şi economice majore pentru întreaga societate. Bărbaţii şi femeile de vârstă medie
sunt grupuri ţintite importante ale programelor preventive orientate spre pregătirea
pentru vârsta înaintată. Generaţia în vârstă, de asemenea, este un subiect de atenţie
specială pentru sănătatea publică, acest fapt fiind determinat de creşterea continuă
a dimensiunilor acesteia, de modificările în societate şi de necesitatea de a găsi
alternative serviciilor medico-sanitare costisitoare. Asistenţa preventivă cu scop de
menţinere a sănătăţii vârstnicilor poate preveni dependenţa prematură sau inutilă de
serviciile costisitoare medicale sau de îngrijire.
Fiecare grup de vârstă, de la nou-născuţi la vârstnici, are probleme de sănătate
specifice care trebuie abordate de către sistemul sănătăţii. Monitorizarea continuă
a sănătăţii şi stării sociale a familiei este o responsabilitate a sănătăţii publice şi o
parte componentă importantă a asistenţei medico-sanitare individuale şi comuni
tar orientate. Insuficienţa măsurilor sanitare publice în domeniul sănătăţii familiei
se soldează cu majorarea ratelor mortalităţii premature şi rezultă într-un impact
economic major exprimat printr-o asistenţă spitalicească costisitoare şi de lungă
durată.
Abordarea globală a problemelor sănătăţii familiei trebuie să se bazeze pe un
concept de integrare a variatelor sisteme de servicii medico-sanitare pentru a aju
tora familia să înfrunte evenimentele sanitare de rutină şi impactul eventual al unei
boli cronice. Medicul de familie la modul ideal trebuie să activeze în echipă cu
asistenta de familie pentru a monitoriza şi sprijini la maximum familia. în păstrarea
sănătăţii fiecărui individ în parte, un rol important. însă, îl are familia, căci după
cum spunea M. Field, păstrarea sănătăţii e ca o stare umană ce „interesează toate
instituţiile, toate subsistemele marelui sistem care se cheamă societate’'.
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CAPITOLUL 20

SĂ N Ă T A T E A
R E P R O D U C T IV Ă ŞI P L A N IF IC A R E A FA M IL IE I

20.1. NOŢIUNI GENERALE
Planificarea familială este un complex de măsuri profilactice şi informativeducaţionale îndreptat spre formarea unei atitudini responsabile şi sigure în com
portamentul sexual, preîntâmpinarea unei sarcini nedorite sau cu risc înalt, prote
jarea faţă de maladiile sexual transmisibile, reducerea mortalităţii şi morbidităţii
materne şi infantile.
Obiectivele planificării familiale sunt:
> Acordarea ajutorului cuplurilor şi indivizilor să-şi realizeze scopurile re
producerii.
> Prevenirea sarcinilor nedorite şi cu risc crescut.
> Reducerea morbidităţii şi mortalităţii induse de sarcină.
> Oferirea serviciilor medicale calitative, convenabile, acceptabile şi accesi
bile tuturor celor care au nevoie de ele şi le doresc.
> îmbunătăţirea calităţii consultaţiei, informaţiei, educaţiei, comunicării, în
drumării şi serviciilor.
> Sporirea participării bărbaţilor la asumarea responsabilităţilor în practica
curentă a planificării familiale.
> Promovarea alimentaţiei naturale a nou-născuţilor în scopul măririi interva
lului dintre două naşteri.
Sănătatea reproductivă este o condiţie de bunăstare fizică, mentală şi socială
deplină sub toate aspectele legate de sistemul reproducerii, de funcţiile şi procesele
acestuia. Ea presupune posibilitatea oamenilor de a se reproduce şi libertatea de a
decide dacă da, atunci când anume şi cât de des să o facă.
Reieşind din aceste considerente, sănătatea reproductivă înseamnă nu numai
lipsa maladiilor sau dereglărilor sistemului reproductiv, dar şi posibilitatea femeii
să poată, fără de risc pentru sănătate, să poarte sarcina şi să nască, ca relaţiile ei
sexuale să decurgă fără de risc pentru sănătatea sa şi a partenerilor.
Sănătatea reproductivă este recunoscută pe scară largă ca una dintre probleme
le cele mai importante care afectează sănătatea generală, prosperarea şi dezvoltarea
tuturor ţărilor. Toate statele trebuie să ia măsuri pentru a ajuta femeile să evite avor
tul, care nu trebuie niciodată considerat drept o metodă de planificare familială.
Sănătatea sexuală este o parte componentă a sănătăţii reproductive şi include:
> dezvoltarea sexuală sănătoasă şi o fertilitate neafectată;
> echitatea, respectul reciproc dintre sexe şi responsabilitatea în relaţiile
sexuale;
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> lipsa bolilor sexuale, excluderea riscului molipsirii de o boală sexual
transmisibilă;
> protejarea femeilor, tinerilor şi copiilor contra abuzurilor, inclusiv abuzul
sexual, exploatarea, traficul şi violenţa.
Educaţia sexuală include un complex de măsuri educativ-informaţionale
orientat spre îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a înţelegerii de către toate grupurile
sociale şi, în special, de adolescenţi a aspectelor fiziologice ale funcţiei reproductive
şi a principiilor de prevenire a unei sarcini nedorite şi de protejare a sănătăţii
reproducerii.
Drepturile reproducerii sunt o parte integrantă a drepturilor generale umane
deja recunoscute în documentele internaţionale, inclusiv cele ale Naţiunilor Unite,
adoptate prin consens, care se bazează pe:
> recunoaşterea dreptului fundamental al tuturor cuplurilor şi indivizilor de
a decide liber şi responsabil asupra numărului de copii pe care doresc să-i
aibă, asupra intervalului dintre naşteri şi asupra momentului când vor să
aibă copii, precum şi de a beneficia de informaţiile şi mijloacele care îi ajută
să o facă;
> dreptul de a atinge cele mai înalte standarde ale sănătăţii reproducerii şi
sexuale;
> dreptul oricărei persoane de a lua decizii în legătură cu reproducerea, fară
discriminări, constrângeri şi violenţă.
20.2.
PRINCIPIILE DE ORGANIZARE
A ASISTENŢEI MEDICALE ÎN PLANIFICAREA FAMILIEI
ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Planificarea familiară este una dintre cele mai bune şi cost-eficiente măsuri de
îmbunătăţire a sănătăţii şi bunăstării femeilor, bărbaţilor, copiilor şi comunităţii lor.
Metodele moderne sunt sigure, multe dintre ele oferă beneficii pentru sănătate.
Recunoscând importanţa planificării familiale în ameliorarea sănătăţii mamei
şi copilului Ministerul Sănătăţii al RM prin ordinul nr. 89 din 17.05.94 a creat
un serviciu republican de planificare familială şi sănătate reproductivă: a stabilit
formarea Centrului Republican de Sănătate Reproductivă şi Planificare Familială,
deschiderea cabinetelor de planificare familială în toate consultaţiile pentru femei
sectoriale şi orăşeneşti. La Ministerul Sănătăţii a fost instituit postul de coordonator
în planificarea familială.
Pentru raţionalizarea şi majorarea eficienţei asistenţei în domeniul planificării
familiale şi sănătăţii reproductive în Republica Moldova s-a stabilit o structură a
sistemului statal de asistenţă în planificarea familială şi sănătatea reproductivă, care
prevede următoarele niveluri:
Nivelul I. Asigură asistenţa populaţiei la nivelul specialiştilor instituţiilor me
dicale primare din centrele raionale şi din sate (medici de familie, obstetricieni-ginecologi, pediatri, moaşe, asistente medicale). In fiecare CMF şi CS sunt deschise
cabinete de planificare familială. Specialiştii ce activează în aceste cabinete înde
plinesc funcţiile de coordonatori sectoriali de planificare familială şi sunt subordo
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naţi specialistului principal al raionului în asistenţa medicală mamei şi copilului. La
acest nivel populaţiei îi sunt acordate următoarele servicii:
- consultarea pe problemele planificării familiale, alegerii metodei de contra
cepţie;
- asigurarea metodelor de contracepţie (hormonală, prin sterilet, de barieră,
naturală);
- întreruperea sarcinii la termen mic (până la 12 săptămâni);
- contracepţia de urgenţă;
- selectarea pacientelor cu patologia funcţiei reproductive (sterilitate, prematuritate);
- consultingul preconcepţional;
- patronajul medico-social al grupurilor de populaţie vulnerabile (adoles
cenţi, gravidele adolescente).
Nivelul II. Asigură asistenţa specializată populaţiei la nivelul centrelor de perinatologie interraionale, care sunt o unitate funcţională spitalicească din subordinea medicului-şef al raionului. Responsabil de conducerea Centrului perinatologic
al Serviciului de Asistenţă Medicală Perinatală de nivelul II este şeful maternităţii.
Centrele sunt organizate în baza secţiilor de obstetrică din spitalele din Bălţi, Edineţ, Soroca, Orhei, Ungheni, Hânceşti, Căuşeni, Cahul, Ciadâr-Lunga. în cadrul
acestor Centre sunt incluse următoarele subdiviziuni:
- Secţia de obstetrică: secţia de internare, blocul de naştere obstetrical şi ob
servaţie, saloanele de aflare împreună a mamelor cu nou-născuţii lor.
- Secţia de patologie a sarcinii.
- Secţia de reanimare, terapie intensivă şi îngrijire a nou-născuţilor şi secţia
de îngrijire continuă a prematurilor cu echipa de transportare a gravidelor
şi nou-născuţilor.
- Secţia de pediatrie generală cu statut de componentă funcţională.
- Secţia de perinatologie consultativă: cabinet de sterilitate a cuplului; cabi
net andrologic; cabinet de consult juridic; cabinet de consult psihologic;
cabinet medico-genetic; cabinet de diagnostic prenatal (ultrasonografic şi
cardiotocografic); cabinet de prematuritate (infertilitate); cabinet terapeutic
(patologia extragenitală în sarcină).
Centrul perinatologic de nivelul II colaborează cu spitalele raionale, pentru de
servirea populaţiei din raioanele adiacente şi cu Centrul perinatologic al Serviciului
de Asistenţă Medicală Perinatală de nivelul III.
Nivelul III. Asigură asistenţă la nivelul Centrului Republican de sănătate re
productivă şi planificare familială, care include:
- asistenţa consultativă de diagnostic şi tratament populaţiei în problemele
planificării familiale, sterilităţii şi prematurităţii;
- coordonarea şi evaluarea serviciului republican de planificare familială;
- pregătirea şi reciclarea cadrelor medicale, elaborarea ghidurilor naţionale
în domeniul planificării familiale şi sănătăţii reproductive;
- stabilirea unor principii unificate de consultare şi conduită a pacienţilor;
- implementarea în practică a unor tehnologii sigure şi eficiente îndreptate
spre ameliorarea asistenţei în domeniul contracepţiei, avortului, sterilităţii
şi prematurităţii.
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20.3.
PRIORITĂŢILE
ŞI BENEFICIILE PLANIFICĂRII FAMILIALE
Priorităţile şi beneficiile planificării familiare rezultă din mai multe criterii:
1. Planificarea familială stabilizează creşterea populaţiei pe glob, deoarece
utilizarea metodelor eficiente de contracepţie este unica soluţie de reducere a nata
lităţii şi de stabilizare a nivelului de creştere a populaţiei.
2. Reduce incidenţa sarcinii neplanifcate şi a avortului, Milioane de femei în
întreaga lume au anual sarcini nedorite şi circa 50 milioane din aceste sarcini sunt
întrerupte prin avort. Avortul este urmat de un risc înalt pentru sănătatea femeii,
în special dacă este efectuat în condiţii nesigure. Se consideră că aproximativ o
pătrime din cazurile de decese materne pot fi evitate în fiecare an prin folosirea
metodelor de contracepţie.
3. Micşorează incidenţa bolilor cu transmitere sexuală, inclusiv a infecţiei
HIV/SIDA. Prevenirea şi tratamentul infecţiilor cu transmitere sexuală constituie o
problemă majoră de Sănătate publică ce poate fi soluţionată numai prin implemen
tarea în practică a planificării familiale.
4. Reduce mortalitatea şi morbiditaea maternă şi cea infantilă şi favorizează
sănătatea copiilor sub 5 ani.
5. Protejează sănătatea bărbaţilor şi ajută la stabilirea unei situaţii psihoemoţionale mai bune şi a unei armonii în relaţiile familiale.
6. Protejează sănătatea adolescenţilor. Educaţia sexuală contribuie la amâna
rea debutului relaţiilor sexuale şi formarea unei atitudini şi a unui comportament
sexual responsabil, iar utilizarea metodelor de contracepţie şi de protejare a sănă
tăţii reproductive previne eficient o sarcină nedorită şi îmbolnăvirea de boli sexual
transmisibile la adolescenţii sexual-activi.
7. Ameliorează situaţia socio-economică a cuplului, familiei şi comunităţii
prin faptul că un cuplu cu copii puţini poate să le asigure acestora mai bine alimen
taţia adecvată, îmbrăcămintea, condiţiile de trai, posibilităţile educaţionale. Toate
acestea contribuie la îmbunătăţirea Sănătăţii publice, a serviciilor educaţionale şi
sociale, la îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru femei, bărbaţi şi copii.
20.4.
CARACTERISTICA
INDICATORILOR SĂNĂTĂŢII REPRODUCTIVE
Pentru a înţelege apariţia şi specificul rezultatelor legate de sănătatea repro
ductivă în populaţii este necesară utilizarea metodelor statistice şi epidemiologice.
Pentru a face comparaţii în timp şi în spaţiu sunt necesare definiţii standardizate ce
ţin de sănătatea reproductivă. Acest capitol abordează metodele cantitative folosite
pentru evaluarea rezultatelor legate de sănătatea reproductivă. Indicatorii sănătăţii
reproductive se referă la:
1. Populaţie. Aceşti indicatori se referă la numărul populaţiei, densitatea şi
dispersia ei, structura populaţiei, mişcarea naturală a populaţiei şi sunt de
scrişi în capitolul „Demografia”.
2. Căsătorie.
Rata de nupţialitate, care se calculează după formula:
5 33

n
numărul de casatorii ,
R n = -----------------------------xlOOO
numărul de locuitori
Rata de divorţialitate:
^ _ numărul de divorţuri y ^
numărul de locuitori
3. Fertilitate. Rata fertilităţii, care reprezintă numărul mediu de copii la o
femeie în perioada anilor reproductivi şi se calculează după următoarea
formulă:
numărul de copii născuţi
vii
Rn = -------------------------------------------------- xlOOO
numărul de femei în vărsa 15—49ani
4. Infertilitate este incapacitatea cuplului de a concepe şi poate fi primară sau
secundară.
Infertilitatea primară este incapacitatea cuplului de a concepe timp de 1 an,
având relaţii sexuale regulate, fară contracepţie.
Infertilitatea secundară este când cuplul a conceput anterior, dar în continuare
este incapabil de a concepe într-o perioadă de 1 an, având relaţii sexuale regulate,
fară contracepţie. Dacă femeia a alăptat la sân un copil, atunci expunerea la gravi
ditate se estimează de la sfârşitul amenoreei lactaţionale.
5. Natalitate. Vărsta gestaţională: durata gestaţiei se măsoară din prima zi a
ultimei menstruaţii normale. Vârsta de gestaţie se exprimă în zile sau săptă
mâni complete (adică fenomen care durează între 280-286 de zile complete
după începutul ultimei menstruaţii normale) şi este considerată drept 40 de
săptămâni de gestaţie.
Natalitatea reprezintă fenomenul demografic al frecvenţei născuţilor vii într-o
populaţie. Sub aspect statistic, natalitatea se măsoară cu rata brută de natalitate,
care este raportul (exprimat în promile) dintre numărul de născuţi vii şi numărul
mediu de locuitori ai perioadei considerate. Mai detailat acest indice este caracteri
zat în capitolul demografia.
Rangid naşterii exprimă a câta naştere a mamei este cea în cauză.
Naşterea la termen este de la 37 de săptămâni complete până la 42 de săptă
mâni complete (259-293 de zile de gestaţie).
Naştere înainte de termen se consideră naşterea ia mai puţin de 37 de săptă
mâni complete (mai puţin de 259 de zile de gestaţie).
Naştere post-termen este naşterea la 42 şi mai multe săptămâni (294 de zile)
de gestaţie.
Născutul viu este produsul de concepţie expulzat sau extras complet din cor
pul mamei, indiferent de durata sarcinii din care acesta provine şi care prezintă un
semn de viaţă: respiraţie, activitate cardiacă, pulsaţii ale cordonului ombilical sau
contracţia voluntară a unui muşchi.
Născutul mort este produsul de concepţie cu masa corpului mai mare de 500 g,
la care moartea a survenit înainte de expulzia sau extracţia completă din corpul
matern, indiferent de durata sarcinii. Moartea este confirmată prin faptul că după
asemenea naştere fătul nu respiră sau nu dă alte semne de viaţă.
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Rata născuţilor morţi se calculează după formula:
Rnm — —
xlOOO,
Nv +Nm
unde: Rnm - rata născuţilor morţi
Nm - numărul de copii născuţi morţi în anul de gestiune;
N v - numărul de copii născuţi vii în anul de gestiune.
6. Avort. Vezi în continuare.
7. Mortalitate. Se caracterizează prin următorii indicatori: rata mortalităţii
generale a populaţiei, rata mortalităţii materne, rata mortalităţii infantile, rata mor
talităţii neonatale precoce, rata mortalităţii neonatale tardive, rata mortalităţii perinatale. Aceşti indicatori sunt caracterizaţi mai detailat în capitolele respective.
8. Contracepţie. Indicele prevalenţei contraceptive se calculează după formula:
Ipc = ^ x l 0 0
И
Nf
unde: Ipc - indicele prevalenţei contraceptive;
Nfc - numărul de femei ce folosesc metode de contracepţie;
N f —numărul total de femei de vârstă fertilă.
Rata de folosire a unei metode de contracepţie:
N fc
R c - —— xl 00

Af

unde: Rc - rata de folosire a unei metode de contracepţie;
N f c - numărul de femei ce folosesc metoda studiată de contracepţie;
N f - numărul total de femei de vârstă fertilă.
Rata teoretică de eşec a metodei de contracepţie:
Ns
Rt w- -c- = —
Nu *100,
unde: Rtc)ec - rata teoretică de eşec a metodei de contracepţie;
Ns - numărul sarcinilor în cazul folosirii corecte a metodei, timp de 1 an;
Nu - numărul utilizatoarelor metodei timp de 1 an.
Rata reală de eşec a metodei de contracepţie:
ejec

Â .,0 0 ,
Nu

unde: Rre,ec - rata reală de eşec a metodei de contracepţie;
Л ^ - numărul sarcinilor în cazul folosirii tipice a metodei, timp de un an;
Nu - numărul utilizatoarelor metodei timp de 1 an.
Indicele PEARL:
^
Pearl = ----- xl200
Nu
unde: Nsn - numărul sarcinilor nedorite, timp de 1 an;
Nu - numărul utilizatoarelor metodei timp de 1 an.
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20.5.
CARACTERISTICA ŞI EVALUAREA
FACTORILOR DE RISC PRECONCEPŢIONALI
Asistenţa preconcepţională include un complex de măsuri informativ-educaţionale, consultativ-diagnostice şi curativ-profilactice orientate spre prevenirea sar
cinilor nedorite sau cu risc crescut.
Lucrătorii medicali de la toate nivelurile de asistenţă medicală trebuie să
acorde ajutor consultativ cuplurilor ce planifică sau doresc să evite o sarcină, să
efectueze un lucru educaţional-informativ în rândurile adolescenţilor şi familiilor
tinere pentru pregătirea lor de rolul de părinte, să identifice şi să acorde o asistenţă
consultativ-diagnostică şi curativ-profilactică pacientelor la care sarcina e cu risc
crescut. Fiecare cuplu înainte de a planifica un copil necesită o evaluare medicală
a factorilor de risc pentru realizarea sarcinii şi naşterea copilului. Evaluarea facto
rilor de risc preconcepţionali trebuie efectuată de către medicul obstetrician-ginecolog, terapeut şi dacă e necesar şi de alţi specialişti prin analiza factorilor socialbiologici, obstetricali şi excluderea maladiilor extragenitale, care ar putea avea un
impact negativ asupra sarcinii. Evaluarea riscurilor este foarte importantă înainte
de concepţie, când prognosticul nou-născutului poate fi influenţat prin intervenţie
precoce.
Evaluarea factorilor de risc preconcepţionali.
1. Vârsta m am ei până la 20 de ani. Vârsta maternă mai mică de 20 de ani
creşte riscul pentru: naştere prematură, îngrijire prenatală întârziată, greutate scă
zută la naştere, hemoragii uterine în perioada post-partum, moarte fetală. deces
neonatal. Mortalitatea infantilă este cu 30% mai mare în grupa până la 20 de ani
decât la vârsta 20-29 de ani.
2. Vârsta m am ei după 35 de ani. Vârsta maternă peste 35 de ani amplifică
riscurile pentru:
Avort spontan în prim ul trimestru. Fertilitatea la femei scade la 30 de ani cu
aproximativ 7%, iar la 40 de ani - cu 50%. Odată cu scăderea fertilităţii riscul
avortului spontan creşte de la 10% la 20 de ani până la 18% la 30 de ani şi până la
53% la femeile de 45 de ani.
Produs de concepţie anormal genetic. Riscul pentru anomalii cromozomiale fetale creşte în proporţie directă cu vârsta maternă. Această creştere poate de
asemenea explica în parte creşterea avorturilor în primul trimestru. Trisomia 21
reprezintă 90% din anomaliile cromozomiale, dar incidenţa altor trisomii autozomale (13 şi 18) şi a anomaliilor cromozomilor sexuali cresc, de asemenea, cu vârsta
avansată.
Hipertensiunea. La femeile gravide în vârstă de peste 35 de ani riscul hiperten
siunii este de 4-5 ori mai mare faţă de femeile de 20-25 de ani;
Diabet. La femeile gravide în vârstă de peste 35 de ani există o incidenţă de 4
ori mai mare a diabetului faţă de grupul de vârstă mai tânără.
Gestozele tardive. Incidenţa gestozelor tardive creşte la vârsta de 35-40 de ani
aproximativ de 2 ori în comparaţie cu femeile până la 25 de ani.
Sarcina multiplă. Incidenţa sarcinii multiple creşte cu vârsta aproximativ de 4
ori la femeile de vârsta 35^40 de ani comparativ cu femeile de vârsta de 20 de ani.
Rata înaltă a mortalităţii infantile. Mortalitatea infantilă este cu 47% mai mare
în grupa după 35 de ani decât în vârsta de 20-29 de ani.
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Rata înaltă a decesului matern. Femeile la 35-45 de ani sunt de 7 ori mai mult
expuse riscului de deces în sarcină decât femeile de 20 de ani.
3. Vârsta tatălui peste 40 de ani. Vârsta tatălui după 40 ani creşte riscul pentru
avort spontan în primul trimestru şi produs de concepţie anormal genetic.
4. Factorii profesionali dăunători la mamă sau tată. Factorii de risc din me
diu: noxele chimice pot cauza la mamă cefalee, vomă, agitaţie; compuşii radioac
tivi şi radiaţia au fost asociaţi cu avort spontan, anomalii cromozomiale fetale şi
leucemie infantilă.
5. Fumatul. Există o relaţie doză-răspuns între fumatul masiv de ţigarete, de
curgerea patologică a sarcinii, morbiditatea şi mortalitatea fetală crescută, condiţi
onând: dezlipire precoce de placentă; placenta praevia; sângerare în timpul sarcinii;
ruptura prematură a membranei amniotice; prematuritate; avort spontan; sindrom
de moarte subită a copilului; greutate scăzută la naştere; reducerea cantităţii de
lapte matern; suferinţă respiratorie la nou-născut.
6. Alcoolul. Abuzul de alcool nu subminează numai sănătatea maternă, dar
există şi un tipar de anomalii cunoscut ca sindromul alcoolic fetal, care se manifes
tă în diferite grade de severitate la fat. Severitatea implicării fetale este, de obicei,
raportată la cantitatea de alcool ingerată şi vârsta gestaţională la care fătul a fost
supus acţiunii acestuia.
7. Cafeina. Nu a fost dovedit că există o legătură între ingestia de cafeină şi
riscul de anomalii congenitale sau avort spontan. Totuşi, însă, utilizarea cafeinei se
asociază cu greutatea scăzută a fătului la naştere.
8. Obezitatea. Obezitatea prezintă un risc medical pentru femeia gravidă şi fă
tul ei. Complicaţiile cele mai probabile care ar putea să se dezvolte la femeia obeză
includ: hipertensiunea, diabetul, complicaţiile plăgii, tromboembolismul.
9. înălţimea mamei mai joasă de 150 cm. Mamele cu statură mică sau sub- ч
ponderale au risc crescut pentru: morbiditate şi mortalitate perinatală, copii sub
ponderali la naştere, naştere înainte de termen.
10. Multiparele. Femeile multipare au risc pentru: placenta praevia, hemoragii
post-partum secundare atoniei uterine, creşterea incidenţei de gemeni dizigoţi. La
multiparele ce au mai mult de 4 copii riscul mortalităţii neonatale e cu 40% mai
mare. Mortalitatea maternă creşte proporţional numărului de naşteri şi vârstei mamei.
11. Avortul electiv în al doilea trimestru. în cazul avortului electiv în al doilea
trimestru trauma cervicală prin dilatarea de elecţie a cervixului poate conduce la
un risc crescut pentru: avort spontan, incompetenţa cervixului, naştere înainte de
termen, copil cu greutate scăzută la naştere.
12. Intervalul dintre naşteri mai mic de 2 ani. Există o mare probabilitate că
nou-născutul care a fost conceput îndată după naşterea copilului precedent va fi
prematur şi are mai mari şanse de a muri în perioada neonatală.
13. Sarcină nedorită. Există un risc sporit de morbiditate şi mortalitate mater
nă şi infantilă la femeile cu sarcină nedorită.
14. Multe avorturi în anamneză. Femeile cu multe avorturi în anamneză au
risc sporit pentru: întreruperea intempestivă a sarcinii, hipoxia intrauterină a fătu
lui, insuficienţă feto-placentară, morbiditate şi mortalitate neonatală înaltă.
15. Naşterile premature în anamneză. La femeile care au avut în anamneză
naşteri înainte de termen există un risc sporit de naştere înainte de termen în sarci
nile ulterioare.
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16. Moarte perinatală în anamneză. Femeile care au avut deces perinatal (co
pil născut mort sau deces neonatal) prezintă un lot de risc pentru următoarele com
plicaţii obstetricale şi neonatale: anomalii congenitale ale fătului, naştere înainte de
termen, boală hemolitică a nou-născutului.
17. Avortul spontan habitual (mai mult de 2 avorturi). Avortul spontan habi
tual constituie un factor de risc pentru: întreruperea intempestivă a sarcinii, dezvol
tarea insuficienţei feto-placentare, dezadaptarea nou-născutului în prima lună.
18. Anomalii de dezvoltare a copiilor. Dacă femeia a născut anterior un copil
cu anomalii congenitale există un risc crescut pentru ea de a da naştere unui alt
copil cu anomalii congenitale. Factorii ce pot duce la un risc înalt de apariţie a
anomaliilor sunt:
a) Consangvinitatea. Mariajul dintre rude apropiate determină o mare cantitate
de gene identice, de aici rezultând posibilitatea de a împărţi gene mutante similare,
determinând riscul crescut de avort sau boli genetice recesive rare la urmaşi.
b) Vârsta parentală avansată (maternă sau paternă). Există un risc crescut
pentru sindromul Down odată cu creşterea vârstei mamei (peste 35 de ani). Există
un risc crescut pentru mutaţia ,,de novo” a unei singure gene cu vârsta paternă avan
sată (peste 55 de ani).
19. Masa copilului născut până la 2500 gr. Dacă femeia a născut anterior un
copil cu masa corpului mai joasă de 2500 g există un risc potenţial de a naşte copii
cu masă redusă şi în viitor.
20. Anamneza infertUităţii. Femeile care suferă de infertilitate (sterilitate)
au risc sporit pentru decurgerea patologică a sarcinii în caz de survenirea ei: avort
spontan, naştere prematură, hipoxie intrauterină a fătului, dezadaptarea nou-născu
tului.
21. M iomul uterin. Gravidele cu miom uterin constituie un lot de risc înalt
pentru: întreruperea intempestivă a sarcinii şi dezvoltarea insuficienţei utero-fetoplacentare în timpul sarcinii, patologia perinatală, complicaţii în timpul naşterii şi
în perioada de după naştere.
Gradul de dezvoltare a riscului depinde de vârsta femeii, mărimea şi locali
zarea nodulului miomatos, durata maladiei. In grupul de risc moderat sunt incluse
femeile cu vârsta până la 35 de ani, fără patologie extragenitală, cu localizarea subseroasă a nodulului miomatos, mărimea miomului până la 8-9 săptămâni, durata
maladiei de până la 5 ani.
In grupul de femei cu risc sporit si nt incluse femeile primipare cu vârsta mai
avansată de 35 ani, cu localizarea nodulului miomatos intramural şi creştere centropetală, mărimea de 10-13 săptămâni de sarcină, precum şi femeile cu localizare
submucoasă a miomului uterin şi femeile care au suportat miomectomie conser
vativă, cu deschiderea cavităţii uterine sau cu decurgerea complicată a perioadei
postoperatorii.
22. Cicatricea pe uter după operaţia legată de adenomioză. Cicatricea pe
uter după operaţia de adenomioză creşte riscul pentru: ruptură uterină, hemoragie
post-partum. distocie uterină.
23. Sarcina ectopică în anamneză. O femeie cu un istoric de sarcină ectopică
are un risc crescut de a dezvolta altă sarcină ectopică. De aceea este un imperativ ca
ea să fie evaluată la 5-6 săptămâni de gestaţie prin examinare clinică sau ultrasonografie vaginală, astfel încât localizarea sarcinii să fie confirmată imediat.
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24. Anomaliile de dezvoltare ale uterului Pentru femei cu defecte anatomice
ale tractului reproductiv este risc crescut pentru: avort spontan, travaliu înainte
de termen, pierdere în greutate perinatală, copil subponderal la naştere, dezlipire
prematură de placentă.
25. Viciul cardiac. Boala cardiacă are atât implicaţii materne, cât şi fetale. La
mamă boala cardiacă se poate dezvolta sau înrăutăţi. Datorită modificărilor hemodinamice asociate cu sarcina, unele leziuni cardiace sunt periculoase, cum ar fi
sindromul Eisenmenger, hipertensiunea pulmonară primară, sindromul Marfan şi
stenozele mitrale sau aortice cu implicaţii hemodinamice. Creşterea şi dezvoltarea
fetală sunt dependente de un aport adecvat de sânge bine oxigenat. Dacă acest aport
este limitat, cum pare să fie în unele leziuni cardiace, atunci fătul are risc de dezvol
tare anormală şi chiar moarte.
26. Hipertensiunea indusă de sarcină. Femeile cu un istoric de preeclampsie
indusă de sarcină au probabilitatea de a dezvolta în sarcinile următoare: preeclam
psie, dezlipire prematură de placentă, pierdere perinatală, mortalitate maternă, in
farct miocardic, insuficienţă utero-placentară, accident cerebrovascular.
27. Boala pulmonară. Funcţia respiratorie maternă şi schimbul de gaze sunt
afectate de alteraţiile biochimice şi mecanice, care au loc într-o sarcină normală.
Efectul sarcinii asupra bolii pulmonare este deseori neprecizabil. Astfel, când boala
pulmonară afectează sănătatea maternă sau compromite aportul de sânge bine oxi
genat la fat, trebuie de intervenit.
28. Maladia renală. Maladia renală constituie un factor important de risc pen
tru dezvoltarea fetală.
29. Diabetul. Multe probleme materne şi fetale pot complica sarcina unei
diabetice, şi anume: mortalitatea maternă, mortalitatea fetală, hidramniosul, ano
maliile congenitale, hipertonia cronică, preeclampsia, edemul matern, pielonefri
ta maternă, mortalitatea neonatală (anomaliile congenitale fiind cauza majoră) şi
morbiditatea neonatală, şi anume sindromul de detresă respiratorie, macrosomia,
hipoglicemia, hiperbilirubinemia, hipocalcemia.
30. Patologia glandei tiroide. Hipotiroidismul sau hipertiroidismul netratat pot
afecta profund rezultatul sarcinii. Tiroida fetală este autonomă şi nu este afectată
de hormonul tiroidian matern; totuşi tratamentul bolii tiroidiene în timpul sarcinii
poate fi foarte complicat, deoarece tiroida fetală răspunde la aceiaşi agenţi farma
cologici ca şi tiroida maternă.
31. Bolii/e hematologice. Hemoglobinopatiile pot fi sever afectate de sarcină
prin apariţia unor complicaţii severe atât la mamă, cât şi la făt. Bolile de coagulare
pot afecta conduita antepartum, intrapartum, naşterea şi perioada postpartum dato
rită posibilităţii dezvoltării hemoragiei.
32. Infecţiile tractului reproductiv. Unele infecţii ale tractului reproductiv,
cum ar fi chlamidioza şi gonoreea pot cauza inflamarea pelviană cu afectarea func
ţiei trompelor uterine şi duce la infertilitate. Netratarea sau tratarea neadecvată a
maladiilor sexual transmisibile pot duce la infectarea fătului şi dereglarea procesu
lui gestaţional. Sifilisul, chlamidioza, gonoreea, HJV-infecţia, hepatita B. herpesul
genital pot cauza complicaţii severe fetale şi neonatale (avort spontan, naştere pre
matură, moartea antenatală a fătului, conjunctivită, sepsis, pneumonie, meningită,
otită la nou-născut). Infecţia cervicală şi vaginală. de asemenea, poate duce la com
plicaţii gestaţionale şi neonatale.
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ii.
Boala vasculară de colagen (boala reumatismală). Efectul sarcinii în c
de boli reumatice este imprevizibil: poate duce la agravarea bolii. Boala reumatis
mală poate afecta rezultatul sarcinii (de exemplu, femeile cu lupus eritematos sis
tem ic au risc crescut de avort naştere prematură şi moarte fetală intrauterină), iar
agenţii farmacologici particulari folosiţi în tratamentul bolii pot afecta negativ fătul.
20.6.
PRIORITĂŢILE DE APLICARE
A PLANINGULUI FAMILIAL ÎN DIFERITE GRUPE DE VÂRSTĂ
Fiecare persoană sau cuplu pe parcursul vieţii au nevoie de a preîntâmpina o
sarcină. Selectarea metodei de contracepţie se bazează pe avantajele şi dezavanta
jele (tabelul 67) fiecăreia dintre acestea, dar, la diferite etape de viaţă, spectrul de
utilizare a contraceptivelor recomandate de medic va fi diferit.
20.6.1. CONTRACEPŢIA LA ADOLESCENTE
Perioada de adolescenţă determinată de OMS ca perioada de vârstă între 10 şi
19 ani se caracterizează prin schimbări fiziologice, anatomice şi psihologice, care
permit adolescentului să se adapteze la schimbările sociale.
în condiţiile de azi maturizarea biologică a adolescentelor are loc mai devreme
ca la generaţiile precedente, însă ele adeseori nu ating gradul corespunzător de ma
turare psiho-socială, iar independenţa economică vine şi mai târziu. Vârsta menarhei a devenit mai precoce. Aceasta înseamnă că şi posibilitatea de a avea copii tot
apare mai devreme. Vârsta căsătoriei devine însă tot mai tardivă. Aşadar, s-a mărit
perioada de timp când tinerii pot avea relaţii sexuale premaritale şi sunt capabili de
a avea copii. Relaţiile sexuale întâmplătoare fără protejarea sănătăţii reproductive
în această perioadă se răsfrâng în mod negativ asupra sănătăţii tinerilor. Aceasta
poate duce la sarcini nedorite care se soldează cu naşterea copiilor nedoriţi şi cu in
fectarea lor cu maladii sexual transmisibile. Consecinţele unei sarcini nedorite pot
fi, de asemenea, şi iminenţa avortului sau naşterea la vârstă fragilă, care se asociază
cu un risc extrem de înalt al morbidităţii şi mortalităţii materne.
în aceste condiţii e necesar de a îmbunătăţi accesul tineretului către informare,
contracepţie, serviciile de protejare a sănătăţii reproductive, de a efectua profila
xia maladiilor cu transmisie sexuală. Metodele de planificare familială permit de
a păstra sănătatea reproductivă la tineri către momentul căsătoriei. Cu părere de
rău, societatea noastră nu are grijă de generaţia tânără, care devenind sexual activă
practic nu ştie cum să-şi protejeze sănătatea reproductivă.
Pentru a familiariza adolescenţii cu consecinţele relaţiilor sexuale fară apli
carea metodelor de protecţie e necesar ca serviciul de planificare familială să fie
accesibil pentru adolescenţi. O importanţă deosebită trebuie acordată factorilor
interpersonali, care trebuie să corespundă cerinţelor speciale ale adolescenţilor şi
care au o influenţă deosebită asupra folosirii metodelor de protejare a sănătăţii re
productive. Aceşti factori pot fi divizaţi în 2 categorii: 1. încrederea adolescentului
în specialistul care îl consultă şi 2. calitatea consultării şi informaţiei acordate.
Elementele de bază în timpul consultării adolescenţilor trebuie să fie: stabilirea
unor relaţii de încredere, păstrarea confidenţialităţii, implicarea părinţilor în caz dacă
e posibil, controlul organelor pelviene trebuie efectuat numai la dorinţa pacientei.
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Tabelul 67
Principalele avantaje şi dezavantaje ale m etodelor de contracepţie
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efica cita te înaltă:
siguranţă;
rev ersib ilita tea fertilităţii;
b en eficii m enstruale;
p revenirea ch istu rilor ovarien e
fun cţion ale;
p rotecţia îm p o triv a sarcinii ectop ice;
m icşorarea acn eei;
in tensificarea satisfacţiei sexu ale;
p rotecţia îm p o triv a o steo p o ro ze i,
en d o m e trio ze i. artritei reum atice,
a tero sclero zei;
pot fi fo lo site ca m etod ă d e con tracep ţie
de urgenţă în ca zu l unui act sexual
neprotejat;
dim in u area riscului inflam aţiilor
p elv in e.

lip sa p rotecţiei îm p otriva m aladiilor
sexu al tran sm isib ile;
n ecesită adm inistrare ziln ică;
co st înalt;
pot cau za uneori e fe c te secundare
(greţuri, vo m ă , dureri d e cap , d ep resie);
u n ele nu sunt co m p a tib ile la fum ători.

lip sa efe c te lo r secu nd are atribuite
co m p o n en tu lu i estro g en ic (nu au
un e fe c t n eg a tiv asupra sistem u lu i
card iovascu lar);
nu in terferează cu lactaţia;
au e fe c t an tian em ic;
m icşo rea ză cra m p ele ab d om in ale
m enstruale;
m icşo rea ză d urerile ovulării;
d esc r e sc riscul can ceru lu i en d om etrial şi
ovarian;
m icşo rea z ă in cid en ţa tum orilor m am are
b en ign e;
previn m a la d iile inflam atorii p elv ien e.

pot cau za d ereglări ale ciclu lu i
m enstrual: sângerări interm enstruale,
am enoree;
pot avea e fe c te secu nd are nedorite:
dureri de cap, d ep resie, ten siu n e
m amară;
nu p rotejează de in fe cţiile sexual
transm isibile;
eficacitate m ai scăzu tă d ecât a CO C;
m ăresc riscul apariţiei ch istu rilor
fu n cţion ale şi sarcin ii ecto p ice.

co n tracep ţie rev ersib ilă de o eficacitate
înaltă;
c o m o d ita te în utilizare, nu n ecesită
u tilizare ziln ică;
nu are acţiu n e n eg a tiv ă asupra lactaţiei;
p o a te fi u tilizată d e fe m e ile d e vârstă
după 35 de ani;
nu are efe c te secu nd are a so c ia te cu
u tilizarea co m p o n en tu lu i estrogen ic;
p o sed ă avantaje necon tracep tive:
m icşo rea ză sim p to m ele de d ism en oree,
red u ce riscul apariţiei sarcinii ecto p ice.
al a fecţiu n ilo r inflam atorii p e lv ie n e ,
m astop atiilor m am are, can ceru lu i

dereglarea ciclu lu i m enstrual de tip
o lig o m e n o r ee sau sângerări m enstruale
neregulate;
p oate în târzia reven irea fertilităţii;
la u n ele fem e i duc la m odificări
m eta b o lice (creşterea în greutate până
la 2 k g pe an, m eteorism ) şi dereglări
n eu ro lo g ice (dureri de cap m oderate,
a m eţeli, ob oseală);

en d om etrial şi ovarian.

541

ra

*2

o

.~

P 3
.Ü Ь
О

-

eficacitate înaltă;
contracepţie permanentă;
nu necesită intervenţii zilnice;
nu are efecte secundare.

- este metodă ireversibilă;
- prezintă riscurile asociate intervenţiei
chirurgicale.
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eficacitate înaltă;
contracepţie de lungă durată:
nu necesită intervenţii zilnice;
nu exercită efecte metabolice
sistemice;
- cost redus.

- înainte de inserţie necesită examinare
ginecologică şi controlul infecţiilor
urogenitale;
- necesită o pregătire specială a
personalului medical pentru inserare şi
extragere;
- nu protejează faţă de maladiile cu
sexual transmisibile;
- pot duce la sporirea riscului
inflamaţiilor pelviene şi sterilităţii la
femeile din grupa de risc de infectare
cu maladii sexual transmisibile.

- protecţie faţă de maladiile sexual
transmisibile;
- accesibilitate;
- cost redus;
- efecte secundare minime.
- uşor de folosit;
- previn maladiile sexual transmisibile;
- contracepţie dirijată;
- nu au efecte secundare (nu conţin
hormoni).

- eficacitatejoasă în prevenirea unei
sarcini nedorite;
- dependenţa de actul sexual.

- nu costă nimic;
- nu are efecte secundare;
- este o contracepţie reversibilă.

- eficienţă scăzută;
- necesită monitorizare zilnică.
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- în unele cazuri pot cauza iritaţie sau
reacţie alergică a organelor genitale;
- eficacitate scăzută împotriva prevenirii
unei sarcini nedorite şi a maladiilor
sexual transmisibile;
- pot provoca un anumit disconfort
în timpul actului sexual atât pentru
femeie, cât şi pentru bărbat.

Consultarea adolescenţilor trebuie efectuată unul la unul, într-o atmosferă de bu
năvoinţă. cu folosirea materialelor ilustrative în timpul consultării. E necesară de
asemenea pregătirea specială a personalului pe întrebările dezvoltării psiho-sociale
a adolescenţilor, prezenţa în clinică a unui consultant privind problemele adoles
cenţilor. Pacienţilor trebuie să le fie oferită o informaţie amplă şi detaliată despre
toate metodele de contracepţie, pentru ca ei să poată face o alegere informată.
Una dintre particularităţile comportamentului sexual al adolescenţilor este
schimbul frecvent al partenerilor. De aceea ei trebuie să folosească metode contra
ceptive care i-ar putea proteja nu numai de o sarcină nedorită, dar şi de maladiile
sexual transmisibile.
în timpul alegerii metodelor de contracepţie pentru adolescenţi e necesar de
a avea în vedere ca aceste metode să fie temporare şi să fie îndreptate spre profila
xia maladiilor sexual transmisibile. Cele mai eficiente metode de contracepţie din
considerente de protecţie faţă de o sarcină nedorită şi maladii sexual transmisibile
se consideră metodele de barieră (condomul masculin) şi contraceptivele orale
combinate (COC).
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20.6.2. CONTRACEPŢIA LA FEMEI DUPĂ 35 DE ANI

Majoritatea femeilor în vârsta de după 35 de ani şi-au încheiat formarea fami
liei sale şi în viitor nu mai doresc copii. Sarcina la ele, de obicei, este nedorită şi
implică un risc crescut atât pentru mamă, cât şi pentru fat. La această categorie de
femei, în comparaţie cu femeile tinere, creşte considerabil rata mortalităţii materne,
rata avortului spontan habitual, riscul naşterii copiilor cu anomalii cromozomiale,
rata mortalităţii perinatale.
Alegerea metodelor contraceptive pentru prevenirea sarcinii nedorite la aceste
femei devine dificilă din cauza prevalenţei înalte a obezităţii, diabetului, hiperten
siunii, maladiilor cardiovasculare. Mai frecvente sunt şi riscurile legate de fumat.
Spectrul recomandat de contraceptive la această vârstă va fi:
Sterilizarea chirurgicală poate fi considerată ca cea mai bună metodă contra
ceptivă pentru cuplurile cu vârstă avansată care nu doresc copii.
Dispozitivul intrauterin este o metodă bună de contracepţie pentru femeile
după 35 de ani cu acţiune de lungă durată, eficientă şi fără efecte sistemice.
Metodele de barieră şi spermicidele nu prezintă efecte secundare semnificati
ve, dar eficacitatea lor este mai joasă decât a celor hormonale şi DIU.
Abţinerea periodică poate fi o metodă mai uşor acceptabilă pentru o femeie
de vârsta după 35 de ani decât pentru una tânără. Cuplurile mai în vârstă mai bine
respectă instrucţiunile pentru recunoaşterea fazei fertile a ciclului menstrual şi pot
practica mai uşor această metodă. Totuşi rata înaltă de eşec face ca ea să fie mai
puţin preferabilă.
Contraceptive orale combinate. Riscul maladiilor cardiovasculare creşte cu
vârsta şi poate să crească la femeile fumătoare după 35 de ani care folosesc con
traceptive orale combinate. Cu toate acestea dacă femeia nu fumează şi nu are alţi
factori de risc, precum ar fi hipertensiunea, diabetul, obezitatea sau antecedentele
familiale de boli cardiovasculare, riscurile asociate cu utilizarea de pilule în doze
mici de hormoni sunt minime. Multe din efectele favorabile legate de utilizarea
contraceptivelor orale sunt importante pentru femeile de vârstă avansată. Este do
vedit că COC scad incidenţa cancerului uterin şi ovarian, sarcinii ectopice, tumo
rilor benigne ale glandelor mamare, endometriozei şi fibromiomului uterin, pre
întâmpină apariţia osteoporozei şi artritei reumatice. De aceea după un screening
detaliat al factorilor de risc al maladiilor cardiovasculare în această grupă de femei
pot fi folosite COC cu doze mici de estrogeni.
Contracepţia bazată numai pe progestageni oferă avantajele lipsei estrogenilor
din compoziţia lor, adică poate fi folosită fară teamă şi Ia categoria de femei după
35 de ani care fumează şi care au factori de risc pentru maladiile cardiovasculare.
In timpul consultării unei paciente cu vârsta peste 35 de ani medicul trebuie să
prezinte o informaţie amplă despre toate metodele de contracepţie, inclusiv avan
tajele, dezavantajele şi riscurile asociate. Prioritate trebuie acordată metodelor care
asigură o contracepţie de lungă durată şi permanentă, cum ar fi sterilizarea chirur
gicală, aplicarea steriletului intrauterin.
Consultarea pacientelor de peste 35 de ani ce folosesc COC trebuie să fie ba
zată pe un control medical riguros, care include: acceptabilitatea, analiza efectelor
secundare, analizele clinice şi de laborator.
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20.6.3. CONTRACEPŢIA DUPĂ NAŞTERE

Contracepţia după naştere are priorităţi importante: măreşte intervalul dintre
naşteri, permite păstrarea sănătăţii mamei şi a copilului şi reduce mortalitatea. în
perioada de graviditate şi naştere sunt posibilităţi adăugătoare de contact al femeii
cu instituţiile curative în timpul consultării prenatale şi postnatale. Aceasta e o po
sibilitate de a efectua o consultare pe problemele contracepţiei.
- Caracteristica metodelor folosite după naştere:
- Metoda amenoreei de lactaţie. Este efectivă în primele 6 luni dacă femeia
alăptează fară substituire şi are amenoree.
- Dispozitivele intrauterine. Pot fi folosite efectiv îndată după naştere. Nu
sporesc riscul infecţiei, hemoragiilor şi perforaţiei uterului. Nu au acţiune negativă
asupra lactaţiei.
- Sterilizarea chirurgicală. Se recomandă de a efectua minilaparotomia cu
ligaturarea trompelor uterine. Nu sporeşte riscul complicaţiilor după naştere, dar
este o metodă ireversibilă şi, deci, necesită o consultare atentă.
- Contraceptivele orale. Femeilor care alăptează li se recomandă folosirea
pastilelor numai cu progestageni, care nu au acţiune nefavorabilă asupra lactaţiei
şi dezvoltării copilului. Contraceptivele orale combinate nu se recomandă femeilor
care alăptează întrucât scad secreţia laptelui matern şi durata lactaţiei.
Metodele de barieră. Pot fi folosite îndată după reînnoirea relaţiilor sexua
le. Eficacitatea depinde de corectitudinea folosirii.
20.6.4. CONTRACEPŢIA DUPĂ AVORT

Consultarea pacientelor după avort trebuie să constituie o parte importantă a
asistenţei medicale în domeniul planificării familiale. Personalul medical care acor
dă servicii de întrerupere a sarcinii nedorite trebuie să cunoască şi să acorde servicii
de consultare privind planificarea familială. Mai jos sunt prezentate recomandările
privitor la folosirea metodelor contraceptive după avort.
- Metodele de barieră pot fi folosite îndată după reînceperea relaţiilor sexu
ale. Ele sunt mai puţin efective ca sterilizarea chirurgicală, DIU şi contraceptivele
hormonale. De aceea metodele de barieră trebuie folosite ca o metodă temporară de
contracepţie sau adiţională pentru profilaxia bolilor cu transmisie sexuală.
- Contraceptivele orale combinate pot fi folosite ca metode de bază de con
tracepţie după un avort efectuat atât în primul, cât şi în al doilea trimestru de sarci
nă. COC pot fi indicate îndată după avort chiar în caz de infecţie intrauterină.
- Progestinele injectabile, ca şi COC, pot fi indicate ca metodă de contracep
ţie de bază femeilor după avort.
Dispozitivele intrauterine pot fi inserate îndată după un avort spontan sau
artificial efectuat în primul trimestru de sarcină, dacă nu sunt semne de infecţie
intrauterină. Incidenţa expulsiei DIU în aceste cazuri nu este mai mare ca în caz
de inserţie obişnuită. Nu se constată sporirea riscului infecţiei organelor pelviene
şi necesităţii de a efectua un chiuretaj uterin repetat. Nu se recomandă inserarea
unui DIU îndată după un avort efectuat în trimestrul doi de sarcină, deoarece rata
expulsiilor şi frecvenţa extracţiei DIU din cauza hemoragiilor uterine şi a durerilor
pelviene este destul de înaltă. Procedura de inserare a unui sterilet în aceste cazuri
poate fi efectuată nu mai devreme de 6 săptămâni.
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- Sterilizarea chirurgicală poate fi efectuată îndată după un avort care a de
curs fară complicaţii. Ocluzia tubară după un avort efectuat în primul trimestru se
va efectua prin laparoscopie sau minilaparotomie cu accesul în regiunea suprapubiană. Principiile de sterilizare a femeii după un avort efectuat în trimestrul doi sunt
similare cu cele în cazul unei femei după naştere.
- Metodele naturale de contracepţie nu sunt recomandabile în perioada postavortum, deoarece este foarte dificil de a determina momentul primei ovulaţii.
Aceste metode pot fi folosite numai în cazul restabilirii ciclului menstrual regulat.

20.7. METODELE
CONTEMPORANE DE PLANIFICARE FAMILIALĂ
Formele moderne de contracepţie permit cuplurilor şi persoanelor singure să
aleagă când şi câţi copii să aibă. fară a-şi pune în pericol şansele ulterioare de a pro
crea. Prin adoptarea contracepţiei modeme e posibil de a planifica numărul copiilor
săi şi de a îmbunătăţi calitatea vieţii. Formele moderne de contracepţie:
- diversifică gama de opţiuni privind reproducerea;
- îmbunătăţesc sănătatea femeilor şi a bărbaţilor;
- permit de a alege momentul sarcinii, astfel încât femeile şi cuplurile să
poată avea copii atunci când doresc şi câţi doresc;
- asigură copiilor lor bunăstarea materială şi afectivă;
- permit femeilor şi cuplurilor să se bucure pe deplin de viaţa sexuală;
- ajută femeile să evite teama şi stresul legate de relaţiile sexuale.
Motivele pentru care formele modeme de contracepţie sunt folosite mai puţin
decât avortul:
- lipsa educaţiei referitoare la sexualitate;
- informaţii greşite despre metodele moderne de contracepţie;
- lipsa comunicării sau comunicarea deficitară în cadrul cuplurilor;
- discontinuitatea accesului la formele modeme de contracepţie şi costul ri
dicat al acestora;
- numărul insuficient de personal medical calificat.

20.8.
PRACTICA INTERNAŢIONALĂ
ÎN ORGANIZAREA PLANIFICĂRII FAMILIALE
La momentul de faţă în plan internaţional planificării familiale se atribuie un
rol-cheie în soluţionarea unor probleme stringente care preocupă întreaga omenire,
cum ar fi suprapopularea planetei, mortalitatea maternă şi infantilă, maladiile cu
transmisie sexuală. Cel mai remarcabil succes în planificarea familială l-au obţinut
ţările vest-europene unde indicii sănătăţii reproductive sunt cei mai buni din lume.
Programele naţionale de planificare familială ale acestor ţări includ următoarele
strategii:
20.8.1.
ASIGURAREA NECESITĂŢILOR
NESATISFĂCUTE ALE CONSUM ATORILOR

Diferite persoane în diferite perioade ale vieţii au diferite necesităţi în plani
ficarea familială. Tradiţional serviciile de planificare familială lucrează cu femeile
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căsătorite, mai ales cu cele cu maladii extragenitale şi cu cele din localităţile urba
ne. Nu se iau în considerare sau nu sunt pe deplin satisfăcute necesităţile femeilor
necăsătorite sexual active, adolescenţilor, persoanelor care trăiesc în zonele rurale.
Pentru hotărârea acestor probleme în majoritatea ţărilor europene funcţionea
ză centre de planificare familială statale, neguvemamentale, private. Serviciile de
planificare familială sunt fară plată sau la un preţ accesibil. In multe ţări grupuri
lor vulnerabile (adolescenţi, persoane care nu lucrează) contraceptivele se oferă
în mod gratis. Clinicile de planificare familială lucrează după un orar convenabil
pentru întreaga populaţie.
- îmbunătăţirea calităţii deservirii. Un factor important în planificarea fa
milială este respectarea drepturilor omului la planificarea familială. Federaţia In
ternaţională de planificare familială a formulat un set de drepturi în planificarea
familială, care prin consens internaţional au fost acceptate de toate ţările.
Persoana care apelează la serviciile de planificare familială are dreptul la:
- Informare. Să cunoască existenţa şi beneficiile planificării familiale.
- Acces. Să aibă acces la servicii, indiferent de sex, religie, etnie, statut ma
trimonial sau domiciliu.
- Opţiune. Să decidă liber dacă va practica planingul şi ce metodă va folosi.
- Siguranţă. Să poată recurge la o metodă de planificare familială eficientă şi
lipsită de riscuri.
- Intimitate. Serviciile să-i fie oferite într-o ambianţă plăcută, intimă.
- Confidenţialitate. Să se garanteze păstrarea confidenţialităţii.
- Demnitate. Să fie tratat politicos, cu respect şi atenţie.
- Confort. Să se simtă confortabil în timpul consultaţiei.
- Continuitate. Să folosească metodele alese atât timp cât doreşte.
- Opinie. Să-şi poată exprima opinia privitor la serviciile primite.
20.8.2. INTEGRAREA ŞI DIVERSIFICAREA
SERVICIILOR DE PLANIFICARE FAMILIALĂ

Conform concepţiei contemporane planificarea familială nu este numai o pro
blemă medicală şi cu atât mai mult nu numai a ginecologului. De aceea soluţiona
rea problemei planificării familiale necesită o conlucrare multidisciplinară atât a
organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, cât şi a persoanelor de diferite
profesii (ginecologi, specialişti în planificarea familială, medici de medicină gene
rală. moaşe, asistente medicale, asistente sociale, psihologi, psihiatri, sexopatologi,
jurişti, pedagogi, profesori).
- Rolul ginecologului. Practica internaţională a arătat că serviciile de pla
nificare familială trebuie să constituie o parte integrantă a sistemului de ocroti
re a sănătăţii. Ginecologului i se atribuie rolul-cheie în soluţionarea următoarelor
probleme: consultarea privitor la prevenirea unei sarcini nedorite, consultingul
preconcepţional, contracepţia după naştere şi după avort, sterilizarea chirurgicală,
tratamentul maladiilor sexual transmisibile, sterilităţii şi prematurităţii.
- Rolul moaşei. în Scandinavia moaşele joacă un rol cheie în protejarea să
nătăţii sexual-reproductive. Ele acordă ajutor în timpul sarcinii şi naşterii. Majori
tatea femeilor se adresează după ajutor la moaşă. Moaşelor li se permite să prescrie
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contraceptive şi să facă inserţia DIU. Moaşele efectuează un lucru de consultare a
femeilor după naştere în problemele contracepţiei. Ele efectuează de asemenea lu
crul de profilaxie a maladiilor cu transmisie sexuală şi sarcinii nedorite în clinicile
pentru tineret.
Lucrătorul social. Profesia lucrătorului social este foarte răspândită în
Scandinavia. Lucrătorii sociali ocupă locul de bază în serviciile sociale, însă adia
cent activează şi în echipa de ocrotire a sănătăţii mamei şi copilului. Ei primesc o
pregătire universitară pe parcursul a 3,5 de ani privind problemele vieţii societăţii,
dezvoltării relaţiilor de familie, rezolvării problemelor de conflict, acumulează cu
noştinţe juridice şi legate de activitatea informativ-educaţională. De asemenea, ei
primesc o pregătire specială privind problemele sexualităţii şi sănătăţii reproducti
ve. în oraşele mari lucrătorii sociali lucrează în centrele pentru ocrotirea sănătăţii
mamei şi copilului. Specializarea acestora constă în lucrul cu femeile gravide şi cu
familiile unde sunt copii mici. O atenţie deosebită se acordă femeilor tinere, feme
ilor gravide celibatare, femeilor gravide în stare de depresie, la care s-au stabilit
relaţii proaste cu soţul şi părinţii. Scopul lor este de a reduce stresul psiho-social
al femeii în timpul gravidităţii, care acţionează negativ asupra stării copilului şi a
femeii. Se efectuează câte 8 şedinţe în grupuri în timpul gravidităţii şi 3 după naş
tere. Tematica acestor şedinţe este diversă şi include aşa întrebări ca: dezvoltarea
copilului, decurgerea sarcinii, pregătirea către naştere, conduita în timpul şi după
naştere, importanţa distribuirii responsabilităţii între ambii părinţi, ajutorul soţului,
alăptarea la sân, relaţiile sexuale după naştere.
20.8.3. REALIZAREA DREPTULUI LA UN AVORT FĂRĂ PERICOL

întreruperea artificială a sarcinii este o metodă foarte răspândită de control al
fertilităţii. Necesitatea de a efectua avortul poate fi un rezultat al dezvoltării insu
ficiente a serviciilor de planificare familială, lipsa posibilităţii de a alege metode
contraceptive, educaţia sexuală nesatisfacătoare. Conform statisticii oficiale anual
în lume se întrerup prin avort cca 50 mln. sarcini. O treime din numărul total de
avorturi se efectuează în condiţii ilegale sau nesigure. Avorturile ilegale sunt cauza
principală a mortalităţii materne. Un factor foarte important în îmbunătăţirea situa
ţiei privitor la avort este considerat perfecţionarea legislaţiei. Conform clasificaţiei
(Ketting, 1993), legile cu privire la avort în Europa pot fi împărţite în 4 categorii:
La cerere. Femeia are dreptul juridic de a întrerupe sarcina la dorinţă. în ma
joritatea ţărilor aceasta se referă numai trimestrul 1 de sarcină. în Suedia şi Olanda
femeia poate întrerupe sarcina la cerere şi în trimestrul II de sarcină.
Destul de libere. Avortul este permis nu numai după indicaţii medicale, dar şi
sociale. Aşa indicaţii pot fi: starea financiară proastă, vârsta fragedă sau avansată,
un număr anumit de copii în familie.
Destul de severe. Efectuarea avortului este permisă numai în cazul unor anu
mite condiţii: pericol pentru sănătatea femeii, anomalii de dezvoltare a copilului,
viol.
Foarte severe. Avortul nu este permis şi poate fi efectuat numai în cazurile
când sarcina prezintă un risc pentru viaţa femeii.
Doar în Irlanda şi Malta legislaţia privitor la avort poate fi considerată ca foarte
severă. în majoritatea ţărilor din Europa legile respective fac parte din prima cate
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gorie. în ultimii 10 ani se constată o tendinţă de liberalizare a legii privitor la avort
în toate ţările din Europa. în această perioadă s-au extins indicaţiile şi au devenit
mai liberale legile privitor la avort în Spania, Portugalia, Grecia, Turcia, România,
Albania, Cehia, Slovacia şi Belgia. în acelaşi timp legislaţia a devenit mai restric
tivă în Polonia.
Cel mai jos indice al avortului (mai puţin de 10 la 1000 femei de vârstă fer
tilă) se constată în Olanda, Belgia, Scoţia, Elveţia şi Finlanda. Experienţa ţărilor
Europei de Vest arată că numărul de avorturi şi rata complicaţiilor după avort pot
fi scăzute prin mărirea nivelului de utilizare a metodelor efective de contracepţie
şi implementarea în practică a noilor tehnologii de întrerupere a sarcinii. Cu toate
că avortul este legal, în ţările ex-URSS, inclusiv în Moldova, acesta foarte des
este efectuat în condiţii nesigure. Conform datelor OMS avortul în siguranţă este
folosirea unei tehnologii moderne de întrerupere a sarcinii, asigurarea unui suport
psihologic şi a contracepţiei după avort.
Elementele de bază ale deservirii în caz de avort includ:
- Consultare şi informare. Avortul se efectuează ca o alegere informată. Pa
cienta trebuie informată despre operaţia de întrerupere a sarcinii, efectele
secundare, tratamentul necesar în caz de complicaţii.
- Evaluarea stării sănătăţii.
Alegerea metodei de întrerupere. Se preferă metoda de vacuum aspiraţie şi
nu cea a chiuretajului.
- Competenta personalului medical.
- Profilaxia infecţiei.
- Analgezia. Suportul emoţional. Evitarea anesteziei generale.
- Consultarea privitor la contracepţia după avort.
- Tratamentul complicaţiilor.
Experienţa internaţională a arătat că pentru a reduce nivelul înalt de avorturi
în rândurile populaţiei o direcţie prioritară trebuie să fie lucrul cu femeile care
au avut un avort. Hotărârea acestei probleme trebuie să includă măsuri juridice,
social-psihologice şi medico-sociale. Acest lucru trebuie să constituie o normă în
activitatea medicilor obstetricieni-ginecologi şi a personalului medical mediu. Ca
exemplu poate servi experienţa ţărilor europene, unde normele menţionate sunt
demult aprobate în mod legislativ şi se realizează în practică, iar neîndeplinirea
acestor instrucţiuni se califică ca o neîndeplinire a obligaţiunilor profesionale.
în cadrul pregătirii medicilor în problemele planificării familiale o atenţie deo
sebită trebuie acordată folosirii metodelor contraceptive după avort.
20.8.4. IM PLEMENTAREA EDUCAŢIEI SEXUALE ÎN ŞCOALĂ

în timpul de faţă în toate ţările lumii se constată creşterea activităţii sexua
le a tineretului. Această tendinţă este determinată de un şir de factori obiectivi,
printre care cei mai importanţi sunt: accelerarea dezvoltării sexuale, care deseori
depăşeşte maturizarea psiho-socială; mărirea perioadei dintre dezvoltarea sexuală
şi timpul căsătoriei; mărirea sexualităţii premaritale; migraţia tineretului în oraş
pentru învăţătură: răspândirea literaturii pornografice. Practica internaţională arată
că organizarea corectă a educaţiei sexuale şi dezvoltarea serviciilor de planificare
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a familiei pentru adolescenţi duc la scăderea numărului sarcinilor nedorite, avortu
rilor, riscului infecţiilor sexual transmisibile şi acţionează pozitiv asupra sănătăţii
reproductive a adolescenţilor.
Experienţa Suediei şi Olandei a arătat că elementele de bază în îmbunătăţirea
sănătăţii sexual-reproductive a adolescenţilor sunt:
Introducerea educaţiei sexuale în şcoală. Educaţia sexuală timpurie, înce
pând cu vârsta de 7 ani, nu duce la un debut sexual precoce, ci invers - amână
începutul relaţiilor sexuale.
Consultarea medicală şi psih osocială în şcoală. Alături de pedagogi, în şcoli
activează brigăzi speciale în acordarea ajutorului psihologic şi medical elevilor pri
vind problemele sexualităţii şi protejării sănătăţii reproductive. Aceste brigăzi ajută
profesorii în efectuarea educaţiei sexuale, reacţionează la primele semnale referitor
la violul copiilor. Dacă o adolescentă rămâne gravidă primul la cine se poate ea
adresa este consultantul şcolar, care o îndreaptă la clinică pentru efectuarea avortu
lui. Consultanţii şcolari efectuează şi consultarea în grup a adolescenţilor în scopul
formării la adolescente a simţului demnităţii personale, educării lor privind egali
tatea sexelor, acordă ajutor adolescenţilor care au nimerit într-o situaţie de conflict
acasă sau la şcoală.
Acordarea sen ’iciilor medicale adolescenţilor. Un exemplu bun este organi
zarea clinicilor pentru adolescenţi. Echipa de specialişti care lucrează în aceste
clinici e formată din ginecolog, moaşă, lucrător social, psiholog. Aceste clinici sunt
predestinate pentru a acorda ajutorul de ordin psihologic şi consultativ adolescen
ţilor în diferite situaţii de viaţă, cum ar fi: criza pubertară, avortul suportat, suferin
ţele provocate de depistarea unei maladii sexual transmisibile sau de un viol. De
asemenea, ele oferă consultaţii adolescenţilor privitor la contracepţie şi protejarea
sănătăţii reproductive.
Organizarea liniei telefonice de încredere. Reţeaua telefonică de încredere
în majoritatea ţărilor europene joacă un rol cheie în acordarea serviciilor psihologice-consultative adolescenţilor în cazurile de urgenţă: viol, act sexual neprotejat,
maladie sexual transmisibile.
Proiectele tineri pentru tineri. Experienţa Federaţiei Internaţionale de plani
ficare a familiei a arătat că un rol important în informarea adolescenţilor îl pot
avea informatorii din rândurile tinerilor. Activitatea de informare a adolescenţilor
privitor la problemele sexualităţii este cu mult mai efectivă dacă este efectuată de
persoanele tinere într-un limbaj înţeles de ei. Adolescenţii sunt mai receptivi Ia
informaţie dacă ea e transmisă de către semenii lor.
Lucrul cu părin ţii O importanţă deosebită în majoritatea ţărilor se acordă
lucrului cu părinţii. Părinţii trebuie să înţeleagă rolul educaţiei sexuale a copiilor,
contribuind la aceasta, şi nu fiind un obstacol.
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R E A B IL IT A R E A
M E D IC O -S O C IA L Ä ŞI P R O F E S IO N A L Ă

..

21 1 ASPECTE GENERALE
Dezvoltarea reabilitării, ca sistem de măsuri medicale şi nemedicale efectuate
în scop de adaptare medicală, socială şi profesională, este strâns legată de majorarea
nivelului de civilizare şi schimbarea valorii fiecărui membru al societăţii. Dacă în
trecut misiunea medicului era de a salva bolnavul şi а-i păstra viaţa, actualmente el
are sarcina de а-i păstra şi activitatea socială, şi de а-i asigura posibilitatea unei vieţi
fericite. în prezent, conform datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, circa 11%
din întreaga populaţie a Globului suferă de diferite grade de invaliditate. Din aces
te considerente se impune crearea unui sistem adecvat de reabilitare în fiecare ţară.
Reabilitarea medicală (lat. rehabilitatio - a restabili, a recupera) reprezintă
un complex de măsuri medicale, pedagogice, profesionale şi juridice, care au sco
pul de a restabili, recupera, reabilita (sau compensa) funcţiile dereglate ale organis
mului şi capacităţile de muncă ale bolnavilor şi invalizilor.
Noţiunea de reabilitare există din 1946, când a fost adoptată la Congresul de
reabilitare a bolnavilor de tuberculoză (Washington). în diverse ţări savanţii au
concepţii diferite în privinţa definiţiei reabilitării, sensul ei fiind însă acelaşi.
21.2. SCOPUL ŞI SARCINILE
REABILITĂRII MEDICO- SOCIALE ŞI PROFESIONALE
Scopul reabilitării este sanarea bolnavului şi acordarea ajutorului pentru resta
bilirea sau dezvoltarea deprinderilor profesionale, în funcţie de boala suportată.
Există următoarele tipuri de RMSP:
• adaptarea pacientului la locul precedent de muncă;
• readaptarea pacientului la un loc nou de muncă la aceeaşi întreprindere;
• activitatea la un loc nou de muncă conform calificării noi obţinute, dar cu
reducerea sarcinii;
• schimbarea calificării cu încorporarea la aceeaşi întreprindere;
• schimbarea calificării în centrul de reabilitare şi incorporarea în altă speci
alitate.
Sarcinile reabilitării RM SP sunt:
- de a-1 face pe pacient membru activ al societăţii;
- de a crea condiţii necesare pentru activarea pacientului în procesul de pro
ducţie, acesta fiind factorul hotărâtor în tratamentul şi reabilitarea pacientului.
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Conform scopului şi sarcinilor indicate deosebim următoarele tipuri de asis
tenţă medicală pentru reabilitarea bolnavilor:
- reabilitarea medicală - constă dintr-un complex de măsuri dozate pentru
recuperarea funcţiilor dereglate şi însănătoşirea pacientului, măsuri reali
zate de diverşi specialişti (traumatologi, neuropatologi, cardiologi etc.) în
cabinete specializate (acupunctură, oxigenoterapie, balneoterapie etc.) cu
folosirea diverselor metode de tratament (fizioterapie, gimnastică medicală,
bazine curative etc.);
- reabilitarea socială - se efectuează de către medicii psihoneurologi şi lo
gopezi prin metode speciale şi are ca scop recuperarea graiului, mersului,
orientării în viaţa societăţii etc.;
- reabilitarea activităţii casnice - se efectuează în camere de locuit şi bucă
tării amenajate corespunzător;
- recuperarea productivă - este realizată de către specialişti în ateliere pentru
tratamentul prin activitate profesională, dotate şi amenajate conform capa
cităţilor pacientului (de croitorie, lemnărie, mecanice, strungărie etc.).

21.3. PRINCIPIILE ORGANIZATORICE
DE BAZĂ ALE REABILITĂRII
Succesul tratamentului de recuperare depinde de mai mulţi factori. Cei mai
importanţi dintre ei sunt:
- începerea cât mai precoce a tratamentului de recuperare;
- caracterul continuu al reabilitării;
- individualizarea tratamentului;
- caracterul complex al măsurilor de recuperare;
- reintegrarea invalizilor în activitatea social-utilă.
în cazul afecţiunilor cu urmări psihice se va recurge suplimentar la metoda de
apelare la persoana bolnavului prin:
- unificarea acţiunii biologice şi psihice;
- acţiunea complexă asupra bolnavului, care include măsuri medicale, psihi
ce, familiale, profesionale şi odihna bolnavului.
Reabilitarea prevede folosirea modelelor organizatorice şi metodice unice în
ceea ce priveşte determinarea gradului de dereglare a funcţiilor organelor şi siste
melor organismului, aprecierea capacităţii de muncă şi prognosticului ei, întocmi
rea unui plan complex şi concret de măsuri pentru reabilitare etc.
La preconizarea măsurilor de tratament se ţine cont de cerinţele enumerate mai
sus, şi în primul rând, de începerea precoce şi caracterul continuu al tratamentului.
Participarea la efectuarea acestor măsuri a mec.iciloi, psihologilor, pedagogilor, ju 
riştilor, lucrătorilor sociaii etc., este o condiţie a succesului. Multe depind de evo
luţia procesului patologic, de particularităţile individuale ale pacientului, calităţile
lui psihice, biologice, de vârstă, nivelul studiilor, specialitate, situaţia familială etc.
Luarea în considerare a tuturor acestor aspecte favorizează însănătoşirea, care la
rândul său duce la reducerea ratei invalidităţii
în efectuarea măsurilor pentru reabilitare o mare importanţă prezintă vârsta.
Sub acest aspect există următoarele grupe de \ ârstă:
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copilăria, când se impun măsuri pedagogice şi de activitate în instituţiile
preşcolare, şcoli profesionale, tehnice, colegii, licee etc.;
- vârsta tânără şi medie - reabilitarea se efectuează la locul de muncă, după
un program special, cu păstrarea calificării;
- vârsta prepensionară şi pensionară, când trebuie create condiţii pentru o
muncă mai uşoară şi minorizarea calificării.
Vom menţiona că femeile suportă mai greu decât bărbaţii invaliditatea, mai cu
seamă cele căsătorite. în aceste cazuri este necesară adaptarea psihologică a paci
entelor. Prezintă importanţă şi locul de trai al pacientului. Condiţii mai favorabile
pentru efectuarea măsurilor de reabilitare sunt, de obicei, la oraş.
Asupra eficacităţii procesului de reabilitare influenţează şi nivelul studiilor ge
nerale şi profesionale. Este o dependenţă direct proporţională, deoarece studiile
prezintă condiţii mai favorabile pentru recuperarea profesiei sau însuşirea uneia
înrudite.
21.4. ETAPELE, NECESITATEA ŞI ASPECTELE ORGANIZATORICE

ALE REABILITĂRII MEDICO- SOCIALE ŞI PROFESIONALE
Procesul reabilitării medicale are un caracter permanent şi decurge treptat, pe
etape. în literatura de specialitate sunt descrise diverse principii de clasificare a
etapelor reabilitării medicale.
Cea mai cuprinzătoare, după părerea noastră, este clasificarea propusă de I.K.
Şvaţebaia. Ea include patru etape: 1 - intraspitalicească, II - extraspitalicesc-sanatorială, III - de ambulatoriu, IV - industrială şi de producţie (profesională).
La etapa intraspitalicească reabilitarea se desfăşoară în:
- centre spitaliceşti organizate în condiţiile spitalului de profil larg;
- centre spitaliceşti şi de ambulatoriu din unităţile medico-sanitare publice
mari;
- spitale specializate pentru reabilitare medicală;
- centre specializate pentru reabilitarea bolnavilor cu diverse maladii ale co
loanei vertebrale;
- secţii (cu o capacitate de 25-60 de paturi) în componenţa spitalelor de profil
larg sau specializate;
- secţii specializate ce funcţionează în componenţa sanatoriilor locale pentru
reabilitarea bolnavilor de infarct miocardic.
La determinarea variantei optime de reabilitare se iau în considerare formele
raţionale de organizare şi contingentul existent al bolnavilor.
în urma studiului nivelului morbidităţii populaţiei din Republica Moldova s-a
apreciat necesitatea populaţiei în reabilitare medicală (tabelul 68).
în baza acestei informaţii a fost întocmită varianta optimă a reţelei instituţiilor
de reabilitare medicală din republică.
Reabilitarea medicală la etapa a I I I - a - de ambulatoriu - include următoarele
patru perioade:
l - d e pregătire sau tranziţie, care durează de la sfârşitul etapelor precedente
(I—II) până când pacientul îşi începe activitatea profesională. La finalul acestei
trepte se termină în principiu însănătoşirea pacientului, deci şi incapacitatea de
muncă.
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Tabelul 68
Necesitatea în rea bilitare medico-socială şi profesională
R e a b i l i t a r e a In c o n d i ţ i i
L o calita tea

R urală

Sexul

De ambulatoriu
(la 1 000 de locuitori)

De spital (sanatoriu)
(paturi la 1 000 de loc.)

b

66.1
70.2
68.3
66,0
70.0
68.0

2.8
2,9
2.8
3,021
3,038
3,075

f
a/s
b

U rbană

f
a /s

Sarcinile acestei perioade sunt următoarele:
1. continuarea măsurilor de reabilitare, efectuând corecţiile ce se impun în
regimul activităţii casnice, fizice şi în tratamentul medicamentos;
2. determinarea gradului de recuperare a capacităţii de muncă;
3. întocmirea unui program individual de reabilitare;
4. aprecierea termenului optim în care pacientul îşi va putea restabilicapaci
tatea de muncă;
5. stabilirea volumului sarcinilor de muncă pe care pacientul le va îndeplini
şi, în cazurile necesare, încadrarea raţională în muncă;
6. stabilirea termenelor prezentării pe viitor în instituţia de reabilitare şi la
medicul de familie.
II - schimbarea regimului casnic p e regimul activităţii profesionale, care
se efectuează ţinând cont de caracterul şi specificul activităţii în producţie. Durata
acestei perioade diferă de la o persoană la alta şi depinde de profesie, vârstă şi ne
cesitatea de a munci conform profesiei sau de necesitatea de a o schimba.
Durata reabilitării se reduce dacă pacientul nu este nevoit să-şi schimbe pro
fesia şi condiţiile profesionale. în aceste cazuri ea durează de la 2 până la 4 săptă
mâni. în decursul acestei perioade urmează a se studia reacţiile pacientului în pro
cesul activităţii profesionale şi a se efectua corecţiile necesare în regimul muncii,
cel casnic şi al activităţii fizice, precum şi în tratamentul medicamentos.
Perioadele I I I - recuperarea parţială şi I V - recuperarea totală a capacităţii
de muncă se caracterizează prin faptul că volumul activităţii zilnice în condiţii cas
nice, de muncă şi fizice sporeşte treptat. Decurgerea recuperării în aceste perioade
este determinată de particularităţile şi evoluţia bolii respective. în cadrul lor se
întreprind măsuri menite să prelungească termenul în care pacienţii sunt apţi de
muncă, să menţină această capacitate fizică şi să prevină progresarea bolii, deci să
efectueze profilaxia secundară a maladiei respective.
Eficacitatea reabilitării medicale implică diverse aspecte de ordin medical, so
cial şi economic:
1)
Aspectul medical include măsuri efectuate în plan de diagnostic, curativ
de profilaxie, mai cu seamă combaterea recidivelor (complicaţiilor) maladiilor şi
traumatismelor, care se soldează cu incapacitate de muncă şi lichidarea consecinţe
lor apărute după bolile şi traumatismele respective. în acest scop sunt folosite me
todele fizioterapeutice, balneoclimaterice, cultura fizică medicală, mecanoterapia,
tratamentul prin muncă etc.
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2) Aspectul psihologic prevede intensificarea procesului firesc de adaptare
psihologică la situaţia creată de maladia sau traumatismul respectiv, tratamentul
şi profilaxia diverselor dereglări psihologice. în acest scop se recurge la diverse
metode psiho-terapeutice, farmacoterapeutice şi balneoclimaterice.
3) Aspectul profesional include nu numai recuperarea capacităţii de muncă,
dar şi profilaxia minorizării sau pierderii ei. Aici se determină capacitatea de mun
că, în funcţie de care se efectuează încadrarea în muncă a pacientului sau se reco
mandă însuşirea unei noi profesii etc.
4) Aspectul social include aprecierea influenţei factorilor sociali asupra dez
voltării şi decurgerii bolii şi eficacităţii măsurilor de reabilitare; asigurarea socială
a legislaţiei muncii şi pensiei; restabilirea relaţiilor favorabile ale bolnavului în
familie, societate şi mediul de muncă.
5) Aspectul economic prevede studierea cheltuielilor financiare şi a efectului
economic care va fi obţinut în urma aplicării diverselor metode şi forme de reabili
tare medico-socială şi profesională.
Aspectele enumerate pot fi examinate numai ca părţi ale unui întreg.
Evidenţa statistică, darea de seamă şi analiza rezultatelor RMSP parţiale şi
totale (reducerea gradului de gravitate a invalidităţii) şi eficacităţii măsurilor de
reabilitare medicală se efectuează în cadrul „Comisiei medicale de expertiză a vita
lităţii”. Informaţia menţionată se obţine în urma reexaminării medicale şi expertizei
secundare a vitalităţii invalizilor. Indicii respectivi se includ în darea de seamă anu
ală, iar rezultatele analizei lor se reflectă în anexa Ia darea de seamă anuală.
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CAPITOLUL 22

O R G A N IZ A R E A A S IS T E N Ţ E I B A L N E O -SA N A T O R I A L E

22.1. ISTORIC
Folosirea factorilor curativi naturali de către om a început încă din antichitate,
în Grecia şi Roma Antică, unde o mare atenţie se acorda culturii şi sănătăţii cor
pului, în acest scop se practicau pe larg scăldatul în mare, băile de soare, mersul
fară îmbrăcăminte pe plajele marine, exerciţiile fizice, masajul, se foloseau şi băi
publice.
Induşii cunoşteau acţiunea favorabilă a aerului proaspăt răcoros asupra bol
navilor r u frisoane, efectul curativ al aerului de mare în caz de boli pulmonare. în
Iranul Antic se ştia că arborii coniferi curăţă aerul şi îl fac tămăduitor.
Cea mai amplă informaţie despre acţiunea curativă a factorilor climaterici asu
pra organismului uman ne-a lăsat-o Hipocrate, care facea regulat cercetări meteo
rologice şi observări asupra reacţiei organismului la acţiunea factorilor mediului
ambiant. El recomanda pentru tratament băi de aer şi soare, iar bolnavilor de tu
berculoză - mediul cu climă caldă, exerciţii fizice la aer curat.
Cele mai vechi mărturii (secolul bronzului) privind tratamentul cu ape mine
rale sunt rămăşiţele unor construcţii capitale descoperite în localităţile cu izvoare
de ape carbonice din împrejurimile actualei staţiuni balneare elveţiene Sankt-Moritz. Ruinele unor astfel de construcţii din perioada puterii Imperiului Roman s-au
păstrat şi la staţiunile balneare contemporane (Băile Herculane şi Săngeorz-Băi) în
România.
Proprietăţile curative ale Băilor Herculane sunt cunoscute din anii 105-106.
Legionarii împăratului Traian în timpul campaniilor asupra capitalei Daciei - Sarmizegetusa au construit aici o tabără întărită Media şi foloseau apa izvoarelor în
scop curativ, numindu-le „izvoarele minerale sfinte ale lui Hercule”. în timpul do
minaţiei lor asupra Daciei (165 de ani), romanii au construit în Băile Herculane o
mulţime de terme, temple şi monumente în cinstea lui Hercule, Esculap, Ghei, dând
aprecierea cuvenită proprietăţilor tămăduitoare ale apelor minerale cu hidrogen sul
furat, ce recuperau puterea şi sănătatea.
în Roma Antică erau cunoscute localităţi cu ape minerale curative, unde se
construiau terme. Terme erau numite băile publice cu aplicarea apelor fierbinţi (calidarii), calde (termidarii) şi reci (frigidarii). Existau, de asemenea, băi de aburi, săli
de gimnastică.
De o mare popularitate se bucurau termele staţiunii balneare Bain (Baia de as
tăzi). Acesta era locul preferat de odihnă al aristocraţiei romane, aici se aflau vilele
ce aparţineau lui Marius, Pompei, Cezar etc.
în Grecia Antică, precum şi în Roma se cunoşteau proprietăţile curative nu
numai ale apelor minerale, dar şi ale aerului curat îmbibat cu aroma plantelor. Ibn
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Sina (Avicenna) în „Canonul Medicinei” a descris detaliat rolul factorilor curativi
naturali în fortificarea sănătăţi omului. în cartea întâia a „Canonului” se descrie
acţiunea curativă a apelor din diferite izvoare la tratarea unor boli: „Apele cu conţi
nut de cupru, fier, sulf sunt tămăduitoare în bolile articulaţiilor, rinichilor, guşă,
astm etc.”.
Despre izvoarele curative de pe teritoriul republicii noastre aflăm din cronici,
mesajele domnitorilor sec. XV, în particular din mesajele lui Ştefan cel Mare. data
te din anii 1473-1499.
Izvorul „Chişinău” este menţionat pentru prima dală în cartea domnitorilor
Ilieş şi Ştefan al îl-lea de la 17 iulie 1436 sub denumirea „Chişinău Albaşa”, iar
gramota domnitorului Ştefan Voievod de la 15 decembrie 1517 povesteşte despre
baia sub numele „Feredeu Albaşa”.
La sfârşitul sec. al XVIII-lea - începutul sec. al XIX-Iea F. Shulitzer (1781),
A. Volf (1805) şi C. Vârnav (1836) indică prezenţa şi folosirea apelor minerale
în Moldova; F. Şulitzer scrie despre proprietăţile curative ale apelor din izvoarele
minerale locale faţă de cele de peste hotare.
Analiza fizico-chimică a unor ape minerale din Moldova istorică a fost efectu
ată pentru prima dată de medicul A. Volf în Iaşi, care a arătat proprietăţile curative
şi priorităţile lor faţă de cele străine. C. Vârnav, primul medic-savant moldovean,
era de părere că ţinutul nostru are multe izvoare minerale, care sunt ascunse în
desişurile pădurilor.
La sfârşitul secolului al XlX-lea pe teritoriul loidovei de odinioară erau cu
noscute mai mult de 10 izvoare minera de o apreciere deosebită bucurându-se
„Fântâna zânelor”, judeţul lanuc Accher~ гл.
în perioada războaielor ruso-turce la .zvoarele Strunga, Oniţcan, Pugoasa. de
către medici au fost organizate dispensare pentru tratamentul celor răniţi.
în acelaşi timp, capătă răspândire tratamentul cu băi de nămol pe Umanele din
apropierea oraşului Odessa. Medicul de zemstvă C. Calujniţa din Acherman a pu
blicat, în 1900, o lucrare din care aflăm că populaţia Basarabiei folosea din timpuri
străvechi nămolul şi sărătura naturală în scopuri curative.
Prima instituţie pentru tratarea cu nămol, nu prea mare, a fost construită pe
malul limanului Şabolatsc în satul Budachi (1895). în a. 1921, în localitatea Sergheevca se deschide o staţiune particulară pentru tratarea cu nămol, iar în a. 1926
pe malul de Nord-Est al limanului Şabolatsc a început să activeze staţiunea balne
ară „Akimbad".
în Republica Moldova există o reţea dezvoltată de staţiuni balneoclimaterice.
Ele au apărut pe măsura descoperirii şi studierii detaliate a resurselor balneocli
materice naturale de care dispunem (ape minerale, nămoluri curative, condiţii cli
materice specifice). Staţiunile balneoclimaterice oferă condiţii pentru reabilitarea
pacienţilor cu diverse maladii.

22.2.
FACTORII CURATIVI DE BAZĂ
APLICAŢI ÎN STAŢIUNILE BALNEOCLIMATERICE
Staţiunile balneoclimaterice asigură reabilitarea pacienţilor în cadrul institu
ţiilor pentru băi cu nămol, secţiilor fizioterapeutice (cabinete, aerosaloane, galerii
potabile), pe plaje şi în bazine.
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în funcţie de factorii curativi utilizaţi, aceste staţiuni se împart în: balneologice, de nămol şi climaterice.
Sanatoriul Sergheevca dispune de mai mulţi factori naturali curativi, de aceea
se numeşte balneolitoral de tratament cu nămol; sanatoriul „Nufărul Alb" din or.
Cahul şi cele „Codru” din Călăraşi se numesc balneoclimaterice. La sanatoriile bal
neoclimaterice factorul natural curativ de bază îl constituie apele minerale, utilizate
pentru proceduri externe (băi, duşuri, inhalaţii) şi interne (spălături intestinale).
Tratamentul cu nămol constă în aplicaţii de nămol şi tampoane.
La staţiunile climaterice factorii curativi de bază sunt clima favorabilă, de
terminată de o aşezare geografică avantajoasă a localităţii, inclusiv faţă de nivelul
mării, lumina solară, relieful, caracterul vegetaţiei şi alte particularităţi.
Pe teritoriul Republicii Moldova există diferite, după componenţa şi proprie
tăţile lor, ape minerale şi nămoluri curative, numeroase localităţi cu clima deosebit
de favorabilă pentru reabilitarea pacienţilor cu anumite afecţiuni.
Ape minerale se numesc apele naturale a căror componenţă fizico-chimică
(conţinutul de gaze, substanţe minerale şi organice dizolvate) posedă efect curativ.
Ele prezintă soluţii complexe, în care componentele există sub formă de ioni, mole
cule nedisociate, particule coloidale, gaze dizolvate.
în funcţie de proprietăţile fizico-chimice şi caracterul acţiunii lor asupra or
ganismului se disting ape folosite pentru cure externe sau interne. Apele minerale
pentru utilizare externă se caracterizează printr-un conţinut înalt de substanţe so
lubile - аре-săruri, care se întrebuinţează de asemenea în stare diluată, sau microcomponente specifice, biologic active. Drept exemplu de ape minerale pentru cure
externe pot servi soluţiile saline de sulf şi clor (grad de mineralizare: M-69-72 g/l)
din Cahul, care în practica curativă se utilizează în stare diluată. Saramura naturală
a limanului din Şabolatsc este o apă minerală ce conţine clor, sodiu şi magneziu.
Apele minerale potabile au un grad de mineralizare nu prea mare, efectul curativ
al lor se datorează componenţei ionice sau prezenţei microcomponentelor biologic
active specifice. Conform gradului de mineralizare şi acţiunii curative asupra orga
nismului, apele minerale potabile se împart în curative şi curative pentru masă.
în Moldova, există următoarele tipuri de ape minerale: cu conţinut de hidrocarbonat-sodiu, clorid-sodiu, hidrocarbonat-clorid-sodiu. hidrocarbonat-sulfat-sodiu,
sulfat-hidrocarbonat-sodiu-calciu-magneziu.
Pentru tratamentul afecţiunilor tractului gastrointestinal, ameliorarea metabo
lismului, bolilor de ficat şi ale căilor biliare în sanatoriul „Codru” se foloseşte apă
hidrocarbonat-sulfat-sodiu, în sanatoriul „Nistru” - ape sodiu-clor.
Apele minerale sunt utilizate pe larg în hidroterapie. pentru băi, duşuri, abluţiuni. Băile pot fi generale şi locale. Sub aspectul temperaturii apei ele pot fi reci
(sub 20°C), răcoritoare (20-33°C), calde (38-39°C), fierbinţi (40°C şi mai mult) şi
aşa-numite băi normale (indiferente) (34-37°C). După componenţa chimică există
ape potabile minerale, gazoase, aromatice, medicamentoase etc.
în staţiunile balneoclimaterice ale republicii se aplică pe larg, în calitate de
procedură curativă, băile de conifere, salvie, băile carbonice, cu sulf, marine, de
iod-brom, terebentină ş.a.
Totalitatea metodelor de tratament, profilaxie şi reabilitare a funcţiilor deregla
te ale organismului cu ajutorul apelor minerale naturale şi artificiale şi al nămoluri
lor curative se numeşte halneoterapie.

Reacţiile organismului la balneoterapie diferă în funcţie de temperatura,
componenţa chimică a apei, concentraţia sărurilor minerale, durata procedurilor,
frecvenţa şi numărul lor. Concomitent cu băile şi scăldatul, în sanatoriile cu profil
gastrointestinal se mai practică folosirea internă a apelor minerale. Substanţele ga
zoase şi chimice din apa minerală au proprietatea de a stimula sau inhiba secreţia
gastrică.
Tratamentul prin utilizarea internă a apelor minerale se efectuează în biuvete,
fapt care oferă avantajul aplicării lui întregul an. După administrarea apei bolnavii
fac plimbări lente, ceea ce favorizează o mai bună absorbţie a apei şi sporeşte efec
tul ei curativ.
Hidrolerapia în sensul larg al cuvântului prezintă utilizarea externă a apei po
tabile în scopuri curative, procedurile de bază fiind duşul, baia, abluţiunile, fricţiu
nile, împachetările umede, scăldatul.
D uşul prezintă o hidroprocedură folosită în scopuri igienice, curative şi pro
filactice care constă în acţiunea dozată a jetului de apă sau a numeroase şuviţe de
apă pe corpul dezgolit. Staţiunile balneoclimaterice dispun de săli speciale pentru
duş ale stabilimentului hidroterapeutic. După regimul de temperatură duşurile pot fi
reci, răcoroase, calde, fierbinţi, precum şi de temperaturi variabile (10—25—45°C).
Duşurile, de asemenea, pot fi sub formă de ploaie, pulverulente, circulare, ascen
dente, Charcot, scoţiene.
Duşul-m asaj este o procedură hidrocurativă, ce are la bază acţiunea combinată
a apei şi masajului. El se înfăptuieşte în bazine speciale sau în căzi cu capacitatea
de 400-600 1.
Scăldatul se foloseşte în scopuri igienice şi curativo-profilactice atât în bazine
naturale - mare, râuri, lacuri, limane, cât şi în bazine artificiale.
Tratamentul cu climă maritimă şi scăldatul combinat cu băile de soare şi de
aer, care combină acţiunea factorilor climaterici, balneologiei şi hidrotermici este
denumit talasoterapie.
Bazinele curative sunt destinate pentru efectuarea hidroprocedurilor de trata
ment şi călire (gimnastica, înotul dozat, scăldatul, extinderea subacvatică).
în sanatoriile staţiunilor balneoclim aterice Sergheevca, „Zolotaia Niva”,
,.S. Lazo”, în bazine se foloseşte apă de mare încălzită, în sanatoriul „Codru” şi
..Nistru” - apa minerală, în sanatoriul „Nufărul Alb” - nămolul termal curativ.
Nămolul curativ este unul dintre cei mai eficienţi factori în tratamentul unui
şir de boli. Fiind formaţiuni coloidale organice - minerale naturale, ele posedă o
capacitate termică înaltă şi conţin substanţe terapeutice active (săruri, gaze. biostimulatori).
în staţiunile balneoclimaterice ale Moldovei se utilizează preponderent nă
molurile cu sulf din Şabolatsc (staţiunea balneară Sergheevca) şi nămolurile din
limanul Kuialnic, care sunt transportate la staţiunile balneoclimaterice. Pentru efec
tuarea procedurilor cu utilizarea nămolurilor curative în sanatorii, precum şi la sta
ţiunile balneare, se construiesc stabilimente de băi cu nămol.
Stabilimentul de băi cu nămol este alcătuit din sală de proceduri cu cabinete
speciale unde se aplică nămolul, săli pentru duş, încăperi de producţie - „bucătăria
pentru nămol”, încăperea pentru păstrarea nămolului proaspăt, bazine speciale pen
tru regenerarea nămolului deja folosit, încăperi pentru spălarea şi uscarea pânzei de
cort, registratură, sală de aşteptare ş.a.
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Clima este factorul curativ profilactic de bază al staţiunilor climaterice. Totali
tatea metodelor de tratament ce utilizează acţiunea dozată a factorilor climaterici şi
climatoprocedurilor speciale asupra organismului se numeşte climatoterap ie. Meto
dele climatoterapeutice de bază sunt: aeroterapia, helioterapia şi talasoterapia.
Aeroterapia reprezintă acţiunea dozată a aerului atmosferic asupra organismu
lui uman în scopuri curativo-profilactice.
Plaja curativă este un anumit sector de pe malul mării, râului, lacului, ame
najat pentru desfăşurarea procedurilor curativo-profilactice climaterice şi scăldatul
sub supravegherea personalului medical. Pentru efectuarea băilor de aer şi de soare
plajele curative se amenajează cu aerosolarii, climatopavilioane. Au fost elaborate
complexe de proceduri curative aplicate bolnavilor ia plajă după anumite indicaţii
cu folosirea factorilor mării, soarelui şi nisipului, proceduri de care pot profita şi
oamenii sănătoşi, pentru călirea organismului lor. Elementul de bază al plajei este
punctul medical, unde personalul medical acordă asistenţă, consultă pacienţii cu
privire la folosirea corectă a procedurilor curative pe plajă.
In condiţiile naturale pe plaje curative bolnavii şi v i legi atu r işt i i pot beneficia
de psamoterapie (metodă de tratament cu nisip încălzit în formă de băi generale
sau locale). Psamoterapia stimulează procesele oxidative în organism, favorizează
normalizarea funcţiilor rinichilor. Pentru tratarea afecţiunilor sistemului respirator
în ultimul timp se foloseşte pe larg microclima artificială, care este creată în camere
speciale, unde se obţin temperatura, umiditatea şi presiunea atmosferică necesare.
Pentru inspirarea în organism a substanţelor medicamentoase la sanatorii se
utilizează inhalaţiile. inhalatia este o procedură fizioterapeutică aplicată în săli
special amenajate şi dotate cu aparatură pentru inhalaţii.
O parte componentă a climatoterapiei este landşaftoterapia, metodă de tra
tament balneoclimateric ce constă în aflarea într-o localitate cu peisaje frumoase,
fapt ce are o acţiune benefică asupra organismului. Landşaftoterapia se practică atât
în condiţii deschise (pe malul mării, în valea râului cu o privelişte minunată), cât
şi în condiţii închise (masivele de pădure, munţii) ale landşaftului. Metoda contri
buie la ameliorarea funcţiei sistemului nervos, crearea dispoziţiei bune, îmbunătă
ţirea somnului şi poftei de mâncare. La staţiunile balneoclimaterice şi la sanatoriile
amplasate separat se formează rute speciale de mers dozat - terencure.
Terencura este o metodă de cultură fizică medicală, bazată pe urcările dozate
în munţi sau localităţi cu teren accidentat. Terencura fortifică rezistenţa la eforturi
le fizice, contribuie la ameliorarea funcţiilor sistemului cardiovascular, organelor de
respiraţie, posedă acţiune favorabilă asupra sferei neuropsihice, metabolismului etc.
Cultura fizică medicală exercită o acţiune generală nespecifică asupra orga
nismului, favorizând normalizarea funcţiilor sistemelor cardiovascular, respirator
etc., precum şi o acţiune locală - prin intermediul unui antrenament special, orien
tat spre stabilirea activităţii organelor afectate. Formele principale ale culturii fizice
medicale sunt gimnastica matinală, mersul dozat, jocurile puţin mobile, mobile şi
sportive, exerciţiile fizice în bazin etc.
în tratamentul balneoclimateric complex un loc deosebit i se atribuie masaju
lui. M asajul este acţiunea mecanică, cu mâna sau aparatul de masaj, asupra tegu
mentelor şi ţesuturilor moi subiacente de pe corpul uman. Masajul poate fi general
(se masează tot corpul) sau local (se masează separat abdomenul, spatele, faţa,
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mâinile etc.). Există masaj medical, sportiv, cosmetic, igienic. în funcţie de starea
bolnavului şi particularităţile bolii, tratamentul balneoclimateric complex prevede,
de asemenea, şi proceduri fizioterapeutice.
în sanatoriile Republicii Moldova („Nistru”, „Struguraş” ş.a.) se utilizează şi
un astfel de factor curativ cum sunt strugurii şi sucul de struguri. Această metodă de
tratament poartă numele de ampeloterapie. Ampeloterapia este parte componentă
a dietoterapiei în condiţiile tratamentului balneoclimateric. Dietoterapia nu consti
tuie o metodă de sine stătătoare, deşi importanţa ei este deosebit de mare în cazul
maladiilor gastrointestinale, ale rinichilor, sistemului cardiovascular.
Clima ţinutului nostru este temperată continentală, cu veri călduroase şi ierni
comparativ calde, ceea ce creează condiţii favorabile pentru helioterapie. Durata
iradierii solare pe un an este de 2 060 de ore la nordul şi 2 330 de ore la sudul re
publicii.
Pădurile împreună cu bazinele de apă, râul Nistru şi izvoarele curative prezintă
un mediu favorabil pentru organizarea staţiunilor balneoclimaterice şi locurilor de
odihnă, mai ales în partea centrală a republicii denumită Codrii. Particularităţile
climaterice naturale ale regiunii l-au determinat pe savantul rus Docuciaev să nu
mească aceste locuri, pe care le-a studiat, Elveţie Basarabeană.
Clima moale, izvoarele cu ape minerale curative, masivele de pădure şi bazi
nele de apă, prezenţa nămolurilor curative, numeroasele livezi şi vii, de asemenea,
creează condiţii prielnice pentru organizarea tratamentului balneoclimateric, reabi
litarea pacienţilor cu diverse maladii şi odihnei în republică.

22.3. ORGANIZAREA ASISTENŢEI BALNEOCLIMATERICE
Printre măsurile de reabilitare şi cele curativ-profilactice, menite să îmbună
tăţească sănătatea şi odihna populaţiei un loc important îl ocupă asistenţa balneo
climaterică. Luând în considerare factorii curativi naturali ai localităţilor, terito
riul Moldovei se împarte în staţiuni balneoclimaterice (Nufărul Alb, Sergheevca,
Codru) şi zone de odihnă (Ghidighici, Vadul-lui-Vodă, Tiraspol, Tighina, Ivancea,
Soroca, Camenca, Condriţa şi Dubăsari).
Sub noţiunea de staţiune balneoclimaterică se subînţelege localitatea care dis
pune de factori curativi naturali (izvoare de ape minerale, nămoluri curative, climă
favorabilă) şi de condiţiile necesare pentru aplicarea lor în scop curaţivo-profilac
tic. în aceste localităţi funcţionează sanatorii, case, pensionate şi tabere de odihnă.
Staţiunile balneoclimaterice se clasifică după caracterul factorilor naturali cu
rativi de bază, care se împart în climaterici, balneologiei, de nămol, balneoclimate
rici etc. Pentru funcţionarea staţiunilor balneoclimaterice sunt stabi ite trei zone de
ocrotire sanitară, pe teritoriul cărora sunt categoric interzise toate lucrările ce pot
impurifica apa, solul, aerul şi influenţa negativ asupra mediului ambiant şi a stării
sanitare a staţiunilor.
în scopul utilizării raţionale a factorilor la fiecare staţiune balneoclimaterică
există instalaţii şi construcţii speciale (sonde, galerii pentru folosirea apei minerale
şi potabile, biuvete, stabilimente de tratament cu apă minerală, cu nămol, plaje,
plaje curative, aerosolarii, climatopavilioane etc.), precum şi staţiuni curativo-pro
filactice (sanatorii, pensionate, case de odihnă, policlinici balneare etc.).
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Instituţia curativ-profilactică de bază a staţiunii balneoclimaterice este sanato
riul, destinat pentru tratarea bolnavilor care suferă de anumite boli.
Sanatoriile pot fi specializate (pentru reabilitarea bolnavilor cu aceeaşi afec
ţiune) şi cu profil general (cu două sau mai multe secţii specializate) pentru reabi
litarea bolnavilor cu diverse maladii. în perioada de tranziţie la economia de piaţă
majoritatea sanatoriilor sunt de profil larg. Specializarea fondului de paturi depinde
de nivelul necesităţilor populaţiei în asistenţă balneoclimaterică.
în funcţie de vârsta bolnavilor, deosebim sanatorii pentru maturi, părinţi şi
copii, copii, adolescenţi şi gravide. Actualmente funcţionează următoarele tipuri de
sanatorii pentru adulţi: specializate în reabilitarea pacienţilor cu afecţiuni cardiovas
culare, gastrointestinale, organelor de respiraţie de etiologie netuberculoasă, orga
nelor aparatului locomotor, tulburărilor de metabolism, unor maladii ale sistemului
nervos, rinichilor, căilor urinare de caracter nespecific, maladiilor ginecologice, de
piele etc.
Profilul sanatoriului este determinat de organele administrative superioare în
funcţie de prezenţa factorilor curativi şi a resurselor acestora. Profilarea sanatoriilor
are o mare importanţă în creşterea nivelului de eficacitate a tratamentului curativobalnear.
Pentru copii funcţionează sanatorii de următoarele profiluri: tratamentul for
melor active şi cronice de tuberculoză, reconvalescenţa după meningita tubercu
loasă, reabilitarea bolnavilor de reumatism, celor cu consecinţe după poliomielită,
rahitism, dereglări neuropsihice, gastrointestinale, boli de piele etc.
Efectul imediat şi la distanţă al tratamentului balneoclimateric este asigurat de
faptul dacă bolnavul a fost îndrumat la staţiunea balneoclimaterică sau la sanatoriul
de profilul necesar. De aceea medicii curanţi au sarcina de mare responsabilitate
de a stabili just necesitatea, timpul şi modul tratamentului, precum şi profilul sa
natoriului necesar fiecărui pacient. Pentru aceasta, înainte de a trimite bolnavul
în sanatoriul respectiv, fiecare medic trebuie să efectueze examenul clinic detaliat
al pacientului şi toate investigaţiile de laborator necesare stabilirii corecte a diag
nosticului, să analizeze indicaţiile şi contraindicaţiile pentru reabilitare în sanato
riul specializat de profilul respectiv. Numai după aceasta i se înmânează pacientului
„Adeverinţa pentru primirea biletului de repartizare la sanatoriu” (formularul nr.
070/e). în formular se indică: profilul sanatoriului, tipul tratamentului (sanatorial.
de abonament ambulatoriu), anotimpul. La perfectarea acestui document se va ţine
cont de bolile de bază şi de cele asociate (tipul, forma, faza), starea generală a
bolnavului şi particularităţile climei în perioada când pacientul se va afla la sana
toriu. în baza acestui certificat sindicatele din ramura în care activează bolnavul îi
eliberează un bilet de îndreptare la sanatoriu sau un abonament. Pacientul se adre
sează suplimentar cu acest document la medicul curant, care la rândul său verifică
prescripţiile. La corespunderea lor medicul completează „Fişa balneosanatorială
a bolnavului” (formularul nr. 070/e2), care mai apoi este vizată de către medic şi
şeful secţiei respective. La completarea documentelor menţionate se va ţine cont de
„indicaţiile şi contraindicaţiile tratamentului balnear” stabilite de Ministerul Sănă
tăţii al Republicii Moldova.
Este inadmisibilă trimiterea la instituţia balneoclimaterică a bolnavului în lipsa
indicaţiilor pentru tratament în sanatoriul în cauză, dar mai ales în prezenţa con561

traindicaţiilor, acestea punând în pericol sănătatea bolnavului şi eficacitatea trata
mentului. Contraindicaţiile pentru reabilitarea într-o staţiune balneoclimaterică sau
sanatoriu sunt stabilite de medicul curant împreună cu şeful secţiei. Persoanelor
îndrumate la casele şi pensionatele de odihnă li se eliberează un certificat privind
lipsa contraindicaţiilor.
Medicul poartă răspundere pentru trimiterea la instituţiile balneoclimaterice a
bolnavilor care prezintă contraindicaţii. Gradul eficacităţii tratamentului depinde în
mare parte şi de respectarea principiului succesivităţii, de plenitudinea, veridicita
tea şi oportunitatea informării reciproce dintre medicii instituţiilor medico-sanitare
publice şi balneoclimaterice. Fiecare bolnav sosit la sanatoriu e obligat să predea
medicului fişa balneosanatorială, în care este reflectată succint evoluţia bolii, starea
sănătăţii pacientului şi rezultatele investigaţiilor efectuate. Această informaţie este
necesară pentru stabilirea diagnosticului şi prescrierea tratamentului sanatorial.
in procesul tratamentului medicul balneolog notează, la rândul său, în fişa bal
neosanatorială a bolnavului următoarele date: starea sănătăţii acestuia, rezultatele
examenelor şi tratamentului, evoluţia bolii. După expirarea termenului de trata
ment în fişă se indică rezultatele tratamentului, recomandările privind tratamentul
ulterior şi activitatea de muncă. La întoarcerea din sanatoriu, pacientul prezintă
medicului de familie fişa balneosanatorială. Toată informaţia necesară din fişă este
transcrisă în fişa de ambulatoriu şi utilizată în continuare în scopul consolidării
rezultatelor obţinute prin tratamentul balneosanatorial şi prevenirii recidivelor şi
complicaţiilor.
Regimul sanatorial este baza eficacităţii tratamentului balneosanatorial. El pre
zintă un sistem de reguli şi măsuri prevăzute în regulament cu privire la tratament,
alimentaţie şi distracţii. Regimul individual de tratament balneosanatorial şi odihnă
este stabilit de către medicul sanatoriului pentru fiecare bolnav în funcţie de carac
terul bolii şi poate fi schimbat ţinând cont de starea generală a sănătăţii şi dispoziţia
bolnavului.
Există două tipuri ale regimului individual: de antrenament activ şi de cruţare,
cu limitarea procedurilor, solicitărilor fizice şi emoţionale. Ambele regimuri se uti
lizează în conformitate cu particularităţile individuale ale bolnavului şi rezultatele
tratamentului. în procesul tratamentului, de regulă, se trece de la regimul de cruţare
la un regim mai activ (de antrenament).
în prezent termenul de tratament în sanatoriu este flexibil şi se stabileşte potri
vit profilului lui: în sanatoriile specializate netuberculoase pentru adulţi - este de
21 de zile, ja r pentru copii - de 18 zile; în sanatoriile tuberculoase - de la 1 până
la 10 luni. în unele cazuri, comisia medicală specială a sanatoriului poate prelungi
termenul aflării pacientului în sanatoriu. Cheltuielile suplimentare revin pe seama
organizaţiei care a trimis bolnavul sau pe seama pacientului.
Eficacitatea tratamentului balneosanatorial este evaluată în funcţie de termenul
în care lipsesc acutizările şi complicaţiile, de fortificarea şi gradul de restabilire a
capacităţii de muncă, de starea generală a sănătăţii pacientului.
Rezultatele tratamentului balneoclimateric se apreciază după criteriile: ameli
orare considerabilă, ameliorare, fără ameliorare şi înrăutăţirea sănătăţii.
La circa 90% din pacienţii sanatoriilor din republică se observă ameliorarea
considerabilă şi ameliorarea stării de sănătate.
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Un alt tip de instituţii curativo-profilactice sunt sanatoriile-preventorii(sanatorii
nocturne), destinate pentru efectuarea măsurilor profilactice, curative şi de însănă
toşire a muncitorilor, funcţionarilor şi studenţilor de la întreprinderi, organizaţii
şi universităţi fară întreruperea procesului de muncă şi de studii. Ele sunt finan
ţate din contul mijloacelor de asigurare socială. Sanatoriile-preventorii deservesc
familiile muncitorilor şi funcţionarilor de la întreprinderile ce au alocat mijloace
pentru construcţia, amenajarea şi întreţinerea sanatoriului. Retribuirea personalului
medical, lucrătorilor blocului de alimentaţie, alimentarea pacienţilor şi asigurarea
cu medicamente se înfăptuiesc din fondul social. Dirijarea activităţii sanatoriilorpreventorii este realizată de un consiliu de conducere. Activitatea sanatoriului este
reglementată de un act normativ special.
Construcţia sanatoriilor-preventorii se efectuează după proiecte, în care se iau
în considerare condiţiile securităţii muncii în secţia şi cabinetele de fizioterapie,
regulile generale de securitate. Sanatoriile-preventorii au menirea de a fortifica să
nătatea lucrătorilor şi a contribui la ridicarea capacităţii lor de muncă. Concediile
sindicale, în acest caz, sunt folosite pentru tratament. Un avantaj al lor este că
bolnavul economiseşte timpul necesar pentru aclimatizare şi reaclimatizare. In sana
toriile-preventorii se tratează în primul rând muncitorii, care lucrează în condiţii
grele şi nocive pentru sănătate, de asemenea veteranii muncii şi de război (inclusiv
cei care au luptat în Afganistan şi cei care au participat la lichidarea consecinţelor
avariei de la Cernobâl) şi membrii familiilor lor, donatorii, bolnavii dispensarizaţi,
persoanele, inclusiv studenţii, care se îmbolnăvesc frecvent sau suferă de afecţiuni
cronice, copiii muncitorilor, pensionarii.
Pacienţii sunt îndrumaţi pentru tratament în sanatorii-preventorii de către me
dicii unităţilor medico-sanitare sau ai unităţilor medico-sanitare publice teritoriale
şi ai sanatoriului-preventoriu respectiv. Termenul de tratament în sanatoriu 1-preventoriu e de 12, 24 sau 30 de zile calendaristice. Pacienţii se alimentează aici de 3
ori pe zi conform dietei prescrise de medic.
Randamentul funcţionării sanatoriului-preventoriu este calculat de medicii de
aici în colaborare cu organele teritoriale ale ocrotirii sănătăţii.
Medicul-ordinator al sanatoriului-preventoriu trebuie să cunoască:
1. bazele determinării indicelui sănătăţii;
2. construcţia şi principiile funcţionării aparatelor fizioterapeutice;
3. indicaţiile şi contraindicaţiile principale la prescrierea procedurilor;
4. principiile compatibilităţii şi succesiunii procedurilor;
5. bazele fizioterapiei, fizioprofilaxiei, terapiei medicamentoase, fitoterapiei.
dietologiei, homeoterapiei, culturii fizice medicale etc.
Medicul este obligat:
1. Să prescrie şi să efectueze tratamentul cel mai adecvat.
2. Să observe la timp semnele iniţiale ale complicaţiilor.
3. Să înfăptuiască profilaxia primară şi secundară.
4. Să-şi perfecţioneze permanent cunoştinţele profesionale şi să respecte prin
cipiile eticii şi deontologiei medicale.
5. Să-i familiarizeze pe pacienţi cu principiile modului sănătos de viaţă.
Actualmente, reţeaua staţiunilor balneoclimaterice dispune de o bază tehnicomaterială bună, majoritatea sanatoriilor funcţionează pe tot parcursul anului. Aici lu
crează cadre calificate care deservesc pacienţii la nivelul exigenţelor contemporane.
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22.4.
CARACTERISTICA GENERALĂ
A SANATORIILOR REPUBLICII MOLDOVA
în Republica Moldova funcţionează staţiuni balneoclimaterice, sanatorii, sanatorii-preventorii, case şi pensionate de odihnă, hoteluri. Numărul şi capacitatea
acestor instituţii variază.
în 1960 a fost efectuată reorganizarea activităţii staţiunilor balneoclimaterice
din Republica Moldova, cu scopul de a îmbunătăţi asistenţa medicală a bolnavilor
şi vilegiaturiştilor.
Toate sanatoriile aflate la autogestiune au fost transferate sindicatelor, sana
toriile pentru copii şi cele pentru tratamentul bolnavilor de tuberculoză au rămas
în subordonarea Ministerului Sănătăţii. Acesta realizează asigurarea staţiunilor bal
neoclimaterice cu personal medical, utilaj, aparataj, medicamente, ajutor ştiinţifico-metodic şi consultativ.
In perspectivă, se preconizează lărgirea reţelei de staţiuni balneoclimaterice şi
instituţii de odihnă, în primul rând, a sanatoriilor specializate în tratamentul mala
diilor sistemului cardiovascular, tractului digestiv şi aparatului locomotor, dereglă
rilor metabolice, ale sistemului nervos şi endocrin, rinichilor etc. în scopul sporirii
nivelului de asigurare a populaţiei cu asistenţă balneosanatorială şi al favorizării
odihnei familiale, se organizează staţiuni balneoclimaterice şi sanatorii în care pă
rinţii şi copiii se pot afla împreună.
Staţiunea baîneoclimaterică „Nufărul Alb” din or. Cahul este dislocată pe şesul
râului Prut având în preajmă dealuri nu prea înalte şi râuleţe. Aici iarna este scurtă,
caldă, cu puţină zăpadă, iar vara lungă şi călduroasă. Factorul curativ principal
al sanatoriului îl reprezintă saramura termală de sulf-clor-sodiu cu o concentraţie
înaltă de iod şi brom, care este folosită în tratamentul afecţiunilor tractului gastro
intestinal, sistemului cardiovascular, nervos, aparatului locomotor, bolilor ginecolo
gice şi de piele.
Staţiunea balneoclimaterică „Sergheevca” (balneoclimaterică de litoral şi de
tratament cu nămol) este dislocată pe teritoriul Ucrainei, în regiunea Odesa. îm
binarea armonioasă a factorilor curativi naturali cu clima de stepă şi cea blândă
şi caldă de litoral, soarele sudic în abundenţă, „plaja de aur” excepţională după
structură şi proprietăţi, marea şi Umanele puţin adânci, rezervele inepuizabile de
nămol de înaltă calitate îi conferă staţiunii „Sergheevca” valoare unică. în această
staţiune balneoclimaterică funcţionează peste 30 de sanatorii, baze turistice şi case
de odihnă. în sanatoriile de la „Sergheevca” se tratează bolile sistemului nervos,
profesionale ale aparatului locomotor, afecţiunile ginecologice, alergice, ale orga
nelor respiratorii de origine netuberculoasă.
Asocierea factorilor curativi naturali menţionaţi cu administrarea internă a apei
minerale a oferit posibilitatea de a organiza aici tratamentul afecţiunilor tractului
gastrointestinal.
Staţiunea balneoclimaterică „Codru” cuprinde teritoriile raionului Călăraşi,
unde există izvoare de ape minerale, utilizate în tratamentul bolilor tractului
gastrointestinal, tulburărilor de metabolism, afecţiunilor hepatice şi ale căilor urina
re. Resursele şi proprietăţile curative ale apelor minerale din această regiune permit
organizarea unui sanatoriu de tipul celor din Caucaz. Actualmente aici funcţionează
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sanatoriul „Codru" (s. Hârjăuca, raionul Călăraşi), specializat în tratamentul mala
diilor tractului gastrointestinal, unde există şi o secţie pentru reabilitarea bolnavilor
care au suportat intervenţii chirurgicale la stomac, duoden, căile urinare, pentru cei
cu diabet zaharat, maladii ale aparatului locomotor şi sistemului nervos.
în Republica Moldova mai funcţionează sanatoriul „Bucuria" dislocat în or.
Vadul-lui-Vodă. la 20 km de la Chişinău. în acest sanatoriu sunt create condiţii
pentru tratarea pacienţilor de maladii cardiovasculare, neuroze şi reabilitarea bol
navilor după infarct miocaric.
Pe malul stâng al Nistrului în or. Camenca funcţionează sanatoriul „Nistru", în
care se tratează bolnavii cu maladii ale organelor digestive.
Bolnavii din republică se pot trata în două sanatorii specializate „Moldova"
- unul dislocat în or. Odesa, pentru pacienţii cu maladii cardiovasculare, ale siste
mului nervos şi locomotor, ginecologice şi altul în or. Truskaveţ (Ucraina) pentru
reabilitarea bolnavilor cu maladii ale organelor digestive, urologice şi dereglări
metabolice. Pe malul drept al Nistrului în raionul Dubăsari funcţionează sanato
riul „Struguraş”, în care se tratează bolnavii cu maladii ale organelor digestive,
ginecologice,căilor urinare şi aparatului locomotor.
Activitatea staţiunilor balneoclimaterice, sanatoriilor, sanatoriilor-preventorii, caselor şi pensionatelor de odihnă din Republica Moldova este supravegheată
şi dirijată de următoarele instituţii: Asociaţia curativ-sanatorială şi de recuperare
a aparatului Guvernului RM, Direcţia balneosanatorială „M oldsindbalneotur” a
Companiei „Holding”, organizată de Sindicatele RM, M inisterele Sănătăţii, Pro
tecţiei sociale, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie
..Agroindsind”, administraţiile diverselor instituţii de învăţământ, întreprinderi şi
organizaţii.
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CAPITOLUL 23

M ANAGEM ENTUL
SE R V IC IU L U I SA N IT A R O -E P ID E M IO L O G IC D E STAT

23.1. ETAPELE PRINCIPALE DE DEZVOLTARE.
ORGANIZAREA ŞI PRINCIPIILE DE ACTIVITATE
Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat în Republica Moldova reprezintă un
sistem unic de instituţii şi organizaţii ale Ministerului Sănătăţii, din care fac parte
Direcţia Protecţia Sănătăţii şi Medicină Preventivă, Centrul Naţional ŞtiinţificoPractic de Medicină Preventivă, Centrele de Medicină Preventivă raionale şi muni
cipale, alte instituţii departamentale de medicină preventivă.
Scopul principal al supravegherii sanitaro-epidemiologice de stat este ocroti
rea şi promovarea sănătăţii populaţiei prin evidenţierea factorilor mediului ambiant
ce o influenţează, prin elaborarea recomandărilor şi efectuarea controlului asupra
realizării măsurilor sanitaro-igienice şi sanitaro-antiepidemice.
Activitatea sanitaro-epidemiologică de stat prezintă un sistem complex de mă
suri sanitaro-igienice, epidemiologice şi sociale, care se bazează pe realizările şti
inţei modeme şi experienţa practică avansată.
Noţiunea de Activitate sanitaro-epidemiologică de stat include:
- legislaţia sanitară, care prevede legea despre asigurarea sanitaro-epidemio
logică a populaţiei, denumită în continuare Legislaţie sanitară şi alte acte normative
emise în conformitate cu ea de autorităţile publice centrale şi locale, în limitele
atribuţiilor acestora, inclusiv regulile sanitare, precum şi actele internaţionale, la
care Republica Moldova este parte. Legislaţia sanitară este o condiţie necesară a
realizării drepturilor şi intereselor oamenilor, a menţinerii şi fortificării sănătăţii lor,
dezvoltării fizice şi mintale, asigurării longevităţii şi calităţii vieţii.
- sistemul de măsuri statale, medico-sociale. sanitaro-igienice şi sanitaroepidemiologice, sanitaro-curative şi antiepidemice realizate pe larg în Republica
Moldova de către instituţiile abilitate;
- sistemul de stat de pregătire, specializare şi perfecţionare a personalului
medical - medicii igienişti şi epidemiologi, microbiologi, parazitologi, virusologi;
- activitatea ştiinţifică în domeniul igienei, epidemiologiei, microbiologiei,
virusologiei, parazitologiei;
- Serviciul Sanitaro-Epidemiologic ca organ de supraveghere şi control de
stat în implementarea legislaţiei şi organizator al activităţii de asigurare a bunăstării
sanitaro-epidemiologice a populaţiei.
Activitatea de bază a Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat este orientată
spre supravegherea continuă sanitaro-epidemiologică de stat în Republica Moldova
a calităţii factorilor mediului şi a produselor alimentare, a condiţiilor de muncă,
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de instruire şi educare, de trai şi odihnă etc., care pot influenţa sănătatea, şi spre
supravegherea curentă şi preventivă privind respectarea regulilor şi normativelor
sanitaro-igienice şi sanitaro-antiepidemice de către ministere, agenţii, instituţii, or
ganizaţii, unităţi economice, persoane juridice şi fizice. Toate aceste acţiuni urmă
resc următoarele obiective:
- transpunerea în viaţă a programelor profilactice şi antiepidemice, extinde
rea ariei de imunizare a populaţiei pentru prevenirea anumitor boli contagi
oase;
- asigurarea calităţii produselor alimentare şi a materiei prime pentru fabrica
rea acestora;
- asanarea condiţiilor de muncă, instruire, educare, trai şi odihnă a populaţiei;
- prevenirea, lichidarea sau reducerea nivelului de poluare a mediului (a ba
zinelor de apă, a solului şi aerului atmosferic);
- minimalizarea consecinţelor calamităţilor naturale şi a altor situaţii excep
ţionale pentru sănătatea publică;
- ridicarea nivelului de cultură sanitară a populaţiei prin educaţia pentru să
nătate, prin promovarea sănătăţii şi a unui mod de viaţă sănătos;
- informarea cât mai completă, obiectivă şi sigură a populaţiei privind starea
sanitaro-epidemiologică în ţară.
Activitatea sanitaro-epidemiologică în funcţie de domeniile sale aplicative este
desfăşurată în următoarele direcţii: 1) igiena mediului şi habitatului uman; 2) igiena
alimentaţiei; 3) igiena muncii; 4) igiena copiilor şi adolescenţilor; 5) igiena utili
zării substanţelor toxice şi pesticidelor, igiena radiaţiilor; 6) igiena spitalicească;
7) epidemiologia bolilor infecţioase şi extrem de contagioase; 8) epidemiologia bo
lilor nosocomiale; 9) parazitologia medicală; 10) microbiologia şi virusologia etc.
Fiecare serviciu îşi are istoria sa, constituită de-a lungul timpului, efigia sa
distinctă, care îi reprezintă specificul şi o particularizează într-un anume context.
Istoria Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat (SSES) al Republicii Mol
dova s-a constituit în decurs de şase decenii şi s-a modelat în funcţie de situaţia
sanitaro-epidemiologică din ţară, de imperativele momentului, racordându-şi me
reu programele la cerinţele naţionale şi internaţionale, inclusiv la cele înaintate de
Comunitatea Europeană. Fiind parte integrantă a sistemului de sănătate publică,
Serviciul a cunoscut în evoluţia sa 4 etape principale de dezvoltare. In mod firesc,
fiecare etapă şi-a avut problemele sale specifice, în care se reflectă performanţele
şi dificultăţile timpului, şi, bineînţeles, s-a distins prin colaboratorii săi, care întot
deauna au constituit şi constituie fondul cel mai de preţ al acestui Serviciu.
Etapa I (anii 1945-1948)
Obiectivul principal al acestei etape l-a constituit activitatea staţiilor antimalarică şi antitularemică, a dispensarelor antitrahomic şi antituberculos, a laboratorului
central bacteriologic, a Institutului Moldovenesc de Epidemiologie şi Microbiologie, a Staţiei Republicane Sanitaro-Epidemiologice.
Activitatea de bază a acestor instituţii era orientată spre:
- combaterea şi lichidarea epidemiilor;
- lichidarea consecinţelor sanitare şi epidemiologice ale războiului prin so
luţionarea eşalonată a problemelor majore de sănătate publică în anii
postbelici.
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Această activitate purta în principal un caracter metodico-organizatoric, având
ca scop implementarea principiilor medicinei preventive.
Etapa a II-a (anii 1948-1965)
Se caracterizează prin definitivarea, constituirea şi perfecţionarea Serviciului
Sanitaro-Epidemiologic de Stat ca sistem propriu-zis. Statutul său s-a definit prin
activitatea organizatorico-metodică a Staţiei Republicane Sanitaro-Epidemiologice
şi a Institutului Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice în Igienă şi Epidemiologie,
fapt ce a asigurat elaborarea bazei legislative şi normative în domeniul medicinei
preventive şi crearea structurilor teritoriale.
în această perioadă s-au înregistrat realizări de substanţă privind crearea siste
mului Supravegherii Sanitaro-Epidemiologice de Stat, ameliorarea situaţiei epide
miologice prin reducerea substanţială a incidenţei bolilor infecţioase şi lichidarea
unor maladii contagioase (malaria, tularemia, tifosul exantematic, febra tifoidă,
scarlatina etc.).
Etapa a III-a (anii 1966 -1994)
Această etapă poate fi caracterizată ca una de consolidare a serviciului de la
borator, de implementare a metodelor moderne de investigaţii bacteriologice, virusologice. radiologice etc.
Realizările ei esenţiale sunt:
- fundamentarea cercetărilor ştiinţifice în problema estimării sănătăţii popu
laţiei, a stării sanitare privind alimentarea cu apă, a habitatului uman, a sistematiză
rii, reconstrucţiei şi amenajării oraşelor şi satelor etc. O atenţie sporită a cunoscut
studierea factorilor biochimici. în anii 1960 -1970 a fost iniţiat şi realizat studiul
privind conţinutul de iod în sol, în apa potabilă şi în produsele alimentare, utilizarea
pesticidelor în agricultură, cauza răspândirii extinse a guşei endemice, a hepatitelor
virale, conţinutul de nitraţi şi izotopi radioactivi în mediul ambiant, impactul lor
asupra organismului uman etc.;
- o vastă dezvoltare în domeniul epidemiologiei, microbiologiei, virusologi
ei şi imunoprofilaxiei, ce a pus baza conceptului imunogenezei antraxului, tetanosului şi a condus la eficientizarea supravegherii epidemiologice şi la perfecţionarea
diagnosticului de laborator la difterie, rujeolă, hepatite virale, poliomielită şi alte
maladii de origine bacteriană şi virală. în baza cercetărilor ştiinţifice s-au elaborat
şi s-au implementat în practica medicală noi produse de diagnostic şi tratament:
Antraxin, Tetanin, Rotatest, Pacoverin etc.
Etapa a IV-a (anii 1995-prezent)
Se caracterizează prin perfecţionarea structurii şi sporirea eficienţei activităţii
Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat în urma creării Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă (CNŞPMP).
Această restructurare a sporit potenţialul Serviciului Sanitaro-Epidemiologic
de Stat, inclusiv cel al CNŞPMP, creând premise pentru o activitate ştiinţifico-practică mai fructuoasă şi multilaterală.
Activitatea prioritară a instituţiei nou formate a fost şi continuă să fie axată pe
următoarele direcţii:
- ocrotirea şi îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei prin identificarea şi investiga
rea factorilor ce o influenţează;
- elaborarea şi realizarea programelor naţionale de prevenire a unor factori
nocivi, de combatere a epidemiilor şi intoxicaţiilor;
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organizarea şi efectuarea supravegherii sanitaro-epidemiologice de stat în
realizarea măsurilor sanitaro-igienice şi antiepidemice, inclusiv a radioprotecţiei în practica medicală, a măsurilor sanitare şi fitosanitare de inspecţie
şi certificare a importului/exportului internaţional de produse alimentare,
de igienă şi cosmetică;
promovarea Programelor Naţionale în domeniul profilaxiei şi combaterii
HIV/SIDA, a hepatitelor virale, a altor infecţii contagioase;
educaţia privind sănătatea şi promovarea modului sănătos de viaţă etc.
23.1.1. PRINCIPIILE GENERALE DE ORG ANIZARE A SERVICIULUI
SANITARO-EPIDEMIOLOGIC

1. Caracterul de stat al sistemului sanitar şi antiepidemic se exprimă prin
faptul că fiecare activitate socială şi economică, întreprinsă de stat pentru protejarea
sănătăţii populaţiei este realizată practic cu participarea activă a instituţiilor sanitaro-epidemiologice. Sistemul supravegherii sanitaro-epidemiologice în întregime
poartă un caracter de stat. Serv iciul sanitaro-epidemiologic este finanţat comple
tamente din bugetul de stat. Insă, în condiţiile actuale de criză economică unele
activităţi ale SSES sunt finanţate de instituţiile serviciului din contul prestărilor de
servicii contra plată către populaţie şi al mijloacelor agenţilor economici.
2. Planificarea ştiinţifică a măsurilor sanitaro-profilactice şi antiepidemic
se efectuează pe bazele cercetărilor ştiinţifice, regulilor şi normativelor sanitaroigienice, ţinând cont de particularităţile demografice, procesele epidemiologice şi
sanitaro-igienice din republică. Organizarea judicioasă a activităţii serviciului per
mite dirijarea raţională a eforturilor instituţiilor medicale nu numai spre depistarea
încălcării lor, dar şi spre îndeplinirea planificată a măsurilor profilactice contra ma
ladiilor contagioase şi a altor boli, precum şi spre prevenirea diferitor noxe în sfera
de producţie şi viaţa cotidiană.
Principiul planificării vizează toate domeniile activităţii serviciului sanitaroantiepidemiologic: planificarea vaccinărilor profilactice împotriva bolilor conta
gioase, organizarea examenului curativo-profilactic al angajaţilor, adolescenţilor,
femeilor, organizarea şi participarea la efectuarea examenelor medicale a popula
ţiei angajate în câmpul muncii; examinarea în masă a populaţiei pentru depistarea
purtătorilor de germeni patogeni şi helminţi, pregătirea specialiştilor de profil sanitaro-epidemiologic şi organizarea altor măsuri curativo-profilactice complexe.
3. Unitatea măsurilor sanitare şi antiepidemice. Acest principiu presupune
realizarea paralelă a măsurilor sanitaro-profilactice şi antiepidemice pentru lichi
darea focarelor de boli infecţioase depistate. Centrele de Medicină Preventivă ca
instituţii de bază ale Serviciului SES organizează şi efectuează sistematic măsuri
sanitaro-igeinice, antiepidemice şi profilactice (inclusiv profilaxia specifică) în ve
derea ocrotirii şi fortificării sănătăţii publice.
Aprovizionarea populaţiei cu apă potabilă de calitate, supravegherea sanitaroigienică a surselor de aprovizionare cu apă, a aerului atmosferic, a condiţiilor de
muncă şi de trai. preocuparea permanentă pentru dezvoltarea fizică bună a copiilor
şi adolescenţilor, măsurile în domeniul igienei alimentaţiei, aplicarea în practică a
normelor fiziologice de alimentaţie - toate acestea constituie activitatea sanitaroepidemiologică a organelor de stat în ocrotirea sănătăţii populaţiei.
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îmbinarea măsurilor igienice şi antiepidemice asigură succesul asistenţei me
dicale a populaţiei.
4. Unitatea supravegherii sanitaro-epidemioiologice preventive şi curente.
Supravegherea sanitară preventivă şi curentă este una din funcţiile de bază ale Ser
viciului SES şi se înfăptuieşte de către toate instituţiile sanitaro-epidemiologice,
numite prin lege ca Centre de Medicină Preventivă (municipale şi raionale), şi sub
diviziunile de profil din cadrul altor instituţii departamentale.
5. Unitatea organizării măsurilor sanitaro-antiepidemice în oraşe şi lo
calităţile săteşti. Interesele ocrotirii sănătăţii impun asigurarea unităţii direcţiei,
conţinutului şi metodelor activităţii practice a serviciului sanitaro-epidemiologic
în oraşe şi sate. O atenţie sporită se acordă problemelor igienice în localităţile ru
rale. Numeroase instituţii, inclusiv cele ştiinţifice, efectuează cercetări în domeniul
planificării şi construcţiei locuinţelor la sate. Se cercetează aşa aspecte ca examina
rea din punct de vedere igienic a utilajului agricol, examinarea substanţelor toxice
folosite în agricultură. Se iau măsuri ca tehnica agricolă să corespundă cerinţelor
sanitaro-igienice, să fie respectate normele igienice de utilizare a chimicalelor şi de
lucru cu aceste substanţe.
Coordonarea măsurilor sanitare şi antiepidemice în oraşe şi localităţile rurale
constituie una din condiţiile esenţiale ale activităţii centrelor de medicină preventivă.
6. Unitatea activităţii curative sanitaro-profilactice şi antiepidemice.
Organele locale ale Serviciului SES trebuie să dea dovadă de cunoştinţe vaste,
profesionalism şi iniţiativă creatoare. Eficacitatea măsurilor sanitaro-antiepidemice
depinde de starea sanitară a localităţilor şi de sănătatea populaţiei teritoriului re
spectiv (existenţa focarelor naturale, morbiditatea, condiţiile meteorologice speci
fice, eficienţa măsurilor sanitare şi medicale).
în combaterea bolilor contagioase, şi mai ales la lichidarea lor, este necesar a
se ţine cont de securitatea sanitaro-epidemiologică a întregului stat.
Activitatea orientată spre lichidarea bolilor contagioase necesită asigurarea
unei conduceri unice (îndeosebi metodice) a măsurilor sanitaro-antiepidemice la
scară naţională. Drept mărturie certă a justeţei acestui principiu organizatoric ser
veşte practica lichidării în republică şi în alte ţări a pestei, holerei, variolei, febrei
recurente, malariei şi altor boli contagioase.
Bazându-se pe experienţa acumulată de organele Serviciului SES al ţării, pe
realizările ştiinţifice şi conducându-se de interesele statului, Ministerul Sănătăţi al
Republicii Moldova, şi în particular Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medi
cină Preventivă, determină căile concre’e de reformare şi organizare a serviciului,
precum şi metodele activităţii lui.
7. Participarea tuturor instituţiilor şi organizaţiilor medicale la realizarea
măsurilor sanitaro-epidemiologice. Unul din principiile de bază ale organizării ac
tivităţii sanitaro-epidemiologice în Moldova este participarea obligatorie la aceste
măsuri nu numai a organelor sanitare, dar şi a tuturor instituţiilor amplasate pe teri
toriul dat. Lucrul coordonat al medicilor de circumscripţie (internişti şi pediatri) şi
al asistentelor medicale de circumscripţie, al medicilor specialişti şi celor igienişti
(epidemiologi), alături de activitatea planificată a instituţiilor sanitaro-antiepidemice, este garanţia succesului şi realizărilor în deservirea medicală a populaţiei.
8. Implicarea com unităţii în activităţi de educaţie pentru sănătate, promo
varea m odului sănătos de viaţă. Principiul de bază în realizarea activităţilor de
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educaţie pentru sănătate şi promovare a modului sănătos de viaţă este unirea efor
turilor comune, implicarea structurilor statale, administraţiei publice locale, massmedia, agenţilor economici, persoanelor fizice, ale ONG şi organismelor internaţi
onale pentru:
- crearea condiţiilor reale pentru populaţie în scopul ameliorării, menţinerii
şi fortificării sănătăţii pe tot parcursul vieţii;
- desfăşurarea activităţilor de educaţie pentru sănătate cu copiii şi ado
lescenţii, părinţii, m uncitorii de Ia întreprinderi, persoane în vârstă etc. pentru
cultivarea unei atitudini corecte faţă de planificarea familiei, promovarea sănă
tăţii femeilor, copiilor, tinerilor, evitarea îm bolnăvirilor profesionale, păstrarea
integrală a capacităţii de muncă, profilaxia maladiilor infecţioase, neinfecţioase,
combaterea deprinderilor dăunătoare etc.;
Asigurarea durabilităţii şi succesiunii în planificarea şi desfăşurarea activităţi
lor de educaţie pentru sănătate şi promovare a modului sănătos de viaţă.
23.2.
STRUCTURA SERVICIULUI
SANITARO-EPIDEMIOLOGIC DE STAT ŞI SUBDIVIZIUNILE LUI
Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat constituie un sistem unic de organe
şi instituţii de reglementare a supravegherii, monitorizării şi expertizei sanitaroepidemiologice, condus de Ministerul Sănătăţii cu subordonarea instituţiilor ierar
hic inferioare celor ierarhic superioare.
în cadrul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova activează Direcţia Pro
tecţia Sănătăţii şi Medicină Preventivă. Instituţiile subordonate sunt Centrul Naţi
onal Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă, precum şi centrele municipale şi
raionale, care sunt conduse de medicii-şefi sanitari de stat ai teritoriilor respective.
Conducerea organelor şi a instituţiilor Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat
se pune, respectiv, în sarcina medicului-şef sanitar de stat al Republicii Moldova,
adjuncţilor lui şi medicilor-şefi sanitari de stat ai raioanelor şi municipiilor şi ad
juncţilor lor (figura 69).

Figura 69.

Serviciul Sanitaro-E pidem iologic de stat al R epublicii M oldova
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Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă cu direcţiile şi
centrele republicane specializate efectuează conducerea generală, organizarea şi
controlul îndeplinirii legislaţiei în vigoare privind măsurile sanitaro-igienice şi an
tiepidemice pe teritoriu] republicii. Sarcina CNŞPMP este cercetarea, analizarea
şi evaluarea stării sanitaro-epidemiologice din ţară cu aplicarea măsurilor pentru
ameliorarea ei. în acest scop CNŞPMP organizează şi conduce supravegherea sani
taro-epidemiologică de stat pe teritoriul republicii.
CNŞPMP al Ministerului Sănătăţii are dreptul de a participa la elaborarea
proiectelor de legi, hotărârilor, actelor normative şi dispoziţiilor Parlamentului şi
Guvernului Republicii cu privire la diverse chestiuni de asigurare sanitaro-epide
miologică a populaţiei şi în cadrul sarcinilor supravegherii sanitare preventive şi
curente executate de instituţiile sanitaro-epidemiologice, CNŞPMP cu dreptul de
coordonare a activităţii serviciilor medico-sanitare ale altor departamente şi minis
tere, care nu fac parte din sistemul dat, coordonează activitatea de protecţie sanitară
a teritoriului ţării, de prevenire a bolilor de carantină şi a altor patologii contagioa
se, asigură controlul acestor activităţi.
CNŞPMP controlează respectarea normelor şi cerinţelor sanitaro-igienice la
proiectarea, construcţia şi reconstrucţia edificiilor. în domeniul supravegherii sa
nitaro-epidemiologice de stat, CNŞPMP permite utilizarea noilor substanţe chi
mice, inclusiv folosirea stimulatorilor creşterii plantelor şi animalelor, erbicideior,
pesticidelor, a noilor tipuri de mase plastice şi alte produse chimice, a noilor tipuri
de materie primă, produse alimentare, confecţii industriale, materiale de construc
ţie, ambalaj, materiale sintetice şi confecţii din ele; efectuează inspectarea noilor
procese tehnologice, tipuri de utilaje, dispozitivelor şi instrumentarului de lucru,
care ar putea exercita o acţiune nocivă asupra sănătăţii oamenilor, studiază regimul
educativ-didactic recomandat pentru instituţiile preşcolare şi şcolare, elaborează
standardul de stat privind apa potabilă şi îl prezintă spre confirmare, verifică calita
tea sero-vaccinurilor şi preparatelor de diagnostic, alergenilor şi mediilor de cultură
produse în scopuri medicale.
CNŞPMP rezolvă un şir de probleme organizatorice şi metodice: conduce ac
tivitatea subdepartamentelor instituţiilor de cercetări ştiinţifice, elaborează măsuri
igienice ştiinţific argumentate pentru aplicare în mediul de producţie, organizează
educaţia igienică a populaţiei, antrenează masele în măsurile de îmbunătăţire a asis
tenţei sanitaro-epidemiologice a populaţiei, elaborează şi pregăteşte pentru editare
materialele oficiale privind activitatea organelor şi instituţiilor serviciului sanitaroepidemiologic.
CNŞPMP elaborează şi aprobă normele şi regulamentele igienice şi sanitaroantiepidemice, care urmează a fi respectate de către toate ministerele, departamen
tele, întreprinderile, instituţiile şi de către populaţie. CNŞPMP de comun acord cu
alte direcţii şi secţii ale MS al Republicii Moldova participă la elaborarea norma
tivelor de asigurare cu cadre medicale. Subunităţile structurale de specialitate ale
CNŞPMP dirijează comportamentele respective ale supravegherii sanitaro-epide
miologice de stat. precum şi protecţia sanitaro-epidemiologică a teritoriului Repu
blicii Moldova.
572

Supravegherea sanitaro-epidemiologică de stat eliberează avize: în caz de
acordare a loturilor de pământ pentru construcţii, pentru planificarea şi construirea
localităţilor, planificarea noilor obiective industriale la proiectarea, construcţia şi
reconstrucţia întreprinderilor, reprofilarea şi retehnologizarea producţiei; la darea
în exploatare a blocurilor locative, edificiilor cultural-sociale, unităţilor industriale
etc.; la producerea, păstrarea, transportarea produselor alimentare, utilajului tehnic
pentru pregătirea şi prelucrarea culinară ulterioară a produselor. De asemeni, el su
praveghează producerea veselei şi recipientelor pentru produsele alimentare, utili
zarea substanţelor radioactive şi surselor de radiaţie ionizantă. Impune respectarea
măsurilor de prevenire şi lichidare a bolilor profesionale şi infecţioase, de protecţie
a apelor subterane şi de suprafaţă, a solului, aerului atmosferic de poluarea cu deşe
uri industriale şi menajere, respectarea restricţiilor privind intensitatea zgomotului
în locurile de odihnă.
Instituţia de bază a serviciului sanitaro-antiepidemic o constituie Centrul de
Medicină Preventivă (CMP) care este o instituţie de stat cu funcţii multiple ce
efectuează pe teritoriul administrativ supravegherea sanitaro-epidemiologică şi
organizează întregul complex de măsuri sanitaro-curative. antiepidemice şi pro
filactice. CMP este o instituţie sanitaro-profilactică de sine stătătoare de stat a
Serviciului sanitaro-epidemiologic de stat al Republicii Moldova, dispune de
ştampilă cu Stema de Stat, de cont trezorerial, de un sistem propriu de cheltuieli
aprobat conform legislaţiei în vigoare şi este finanţat din bugetul republican. Din
punct de vedere administrativ şi funcţional se subordonează organelor superioare,
inclusiv Direcţiei Protecţia Sănătăţii şi Medicină Preventivă a MS al Republicii
Moldova.
Centrul de Medicină Preventivă municipal şi raional dispune de încăperi ce
corespund structurii şi capacităţilor necesare, de mijloace de legătură; de transport,
utilare specială potrivit normativelor în vigoare.
Secţiile structurale de bază: sanitaro-epidemiologică şi de dezinfecţie sunt in
dispensabile pentru fiecare SSE. Secţia sanitaro-epidemiologică are două subdivi
ziuni - epidemiologică şi sanitaro-igienică. Din subdiviziunea epidemiologică fac
parte grupele antiepidemice şi parazitologice, şi laboratorul bacteriologic. Secţia
sanitaro-igienică se divide în patru grupe operative: igiena mediului, igiena muncii,
igiena alimentaţiei, igiena copiilor şi adolescenţilor. Ambele secţii dispun de labo
ratoare proprii, ceea ce favorizează unitatea organizatorică şi funcţională, precum
şi unitatea lucrului operativ şi de laborator.
Secţia de dezinfecţie este constituită din subdiviziunile de evacuare şi dezin
fecţie în focar, dezinfecţie în etuvă şi de prelucrare sanitară.
Având în principiu aceeaşi structură {figura 70). CMP municipal şi cele raio
nale se deosebesc unele de altele prin numărul de state, personal medical, special
şi auxiliar. După necesitate şi în dependenţă de numărul de populaţie deservit, în
CMP sunt organizate subdiviziuni suplimentare: virusologice, grupe radiologice,
secţiile infecţiilor extrem de periculoase ş.a., laboratoare speciale pentru metodele
de cercetare instrumentale, toxicologice. Pe lângă secţiile de dezinfecţie sunt create
subdiviziuni de dezinsecţie profilactică, dezinfecţie şi deratizare ce funcţionează pe
baza autogestiunii.
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Figura 70. O rganigram a
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23.3.
R E L A Ţ IIL E IN TER D EPA R T A M EN T A LE
ALE O R G A N E L O R ŞI IN S T IT U Ţ IIL O R SER V ICIU LU I
SA N IT A R O -E PID E M IO L O G IC DE STAT
Serviciul sanitaro-epidemiologic de stat este centrul organizator metodic şi de
conducere (dirijare) a activităţii sanitaro-epidemiologice pe teritoriul republicii. în
legătură cu aceasta el colaborează strâns cu alte instituţii ale sistemului ocrotirii
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sănătăţii: cu departamentele sanitare, cu instituţiile veterinare, cu organizaţiile de
stat şi private, cu cele obşteşti, ONG-uri etc.
Medicul-şef sanitar de Stat al republicii, conducătorii organelor şi instituţiilor
sanitaro-epidemiologice asigură conlucrarea strânsă între toate instituţiile medi
cale. Lucrul practic în domeniul sanitaro-antiepidemic, în paralel cu CMP, este
efectuat de către instituţiile curativ-profilactice, totodată Serviciul sanitaro-epide
miologic de stat exercită funcţia supravegherii de stat.
23.4. PLANUL DE ACTIVITATE AL CENTRULUI
DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ
După cum se cunoaşte, planificarea este funcţia dirijării, elementul ei de bază
în evoluarea efectivă a activităţii sanitaro-epidemiologice.
Planificarea activităţii se efectuează reieşind din starea sanitaro-epidemiologi
că şi economică a teritoriului deservit, prevederile Legii privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei, Legii Ocrotirii Sănătăţii, Decretelor Preşedintelui,
Hotărârilor Guvernului, administraţiei publice locale, altor acte legislative în vi
goare în baza indicilor calităţii şi eficacităţii măsurilor sanitaro-igienice şi antiepi
demice, activităţii de producere, dotării tehnice a Centrului.
Documentul de bază al planificării curente este planul de dezvoltare strategică
al CMP şi planul complex anual al măsurilor de asigurare sanitaro-epidemiologică
a populaţiei. Planul de dezvoltare strategică coordonează activitatea Centrului în
perspectivă, pe o durată lungă şi include următoarele compartimente: activitatea
organizatorică, metodică şi administrativă, activitatea de pregătire a cadrelor, acti
vitatea de dezvoltare a bazei tehnico-materiale şi dezvoltarea socială.
Planurile complexe anuale coordonează activitatea internă a subdiviziunilor
instituţiei şi a organelor de ocrotire a sănătăţii (a medicilor sanitari-şefi de stat şi
adjuncţilor lor. a tuturor tipurilor de supraveghere sanitaro-epidemiologică - comu
nală, alimentară, industrială, igiena copiilor şi adolescenţilor, precum şi a medicilor
din alte instituţii curativo-profilactice) cu cea a organizaţiilor administrative şi gos
podăreşti pentru efectuarea măsurilor sanitaro-igienice şi antiepidemice pe teritoriul
respectiv. Măsurile preconizate în planurile complexe, până la examinarea şi apro
barea lor de către organele administraţiei publice locale, trebuie neapărat coordona
te cu organizaţiile şi departamentele vizate. Planurile complexe se coordonează cu
acţiunile sociale, a căror efectuare ţine de secţia de planificare a organelor puterii de
stat locale (primărie). Totodată, ordinea îndeplinirii lor este stabilită ţinând cont de
propunerea organului teritorial al serviciului SES. Ca urmare, măsurile preconizate
capătă un caracter real şi juridic. Planurile complexe trebuie să fie concretizate la
maximum; fără a fi voluminoase, ele trebuie să asigure controlul executării celor
proiectate. De regulă, planul complex al CMP teritorial este alcătuit din următoare
le compartimente: sarcinile de bază ale activităţii; măsurile organizatorice şi lucrul
cu personalul medical şi nemedical; măsurile de asanare şi educaţie pentru sănătate
a populaţiei; măsurile de ameliorare a stării igienice şi antiepidemice a condiţiilor
de muncă ale muncitorilor din industrie, agricultură etc., măsurile de supraveghere
preventivă şi curentă a activităţii sanitare în toate domeniile, măsurile de asigurare
şi dezvoltare tehnică. Compartimentele planului complex se completează în formă
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de label, în el se indică acţiunile principale şi personalul responsabil de îndeplinire,
termenul de executare şi control. După aprobarea planului de către primărie acesta
capătă putere legislativă pe teritoriul administrativ dat.
Pentru a înlesni realizarea principiului complexităţii şi interacţiunii CMP teri
torial cu alte instituţii amplasate pe teritoriul supravegheat, în conformitate cu regu
lamentul stabilit de M edicul-şef sanitar de Stat al Republicii Moldova se organizea
ză Consiliul sanitaro-epidemiologic cu funcţia de organ consultativ coordonator.
Acest consiliu îşi desfaşoară activitatea conform planului aprobat de mediculşef sanitar al teritoriului municipiului, raionului. El elaborează recomandări (pre
scripţii sanitare) privind activitatea sanitaro-antiepidemică şi profilactică în scopul
diminuării şi lichidării bolilor contagioase şi profesionale, generalizează experienţa
înaintată, contribuie la implementarea în practică a formelor şi metodelor noi de su
praveghere sanitaro-antiepidemică, examinează planul şi programele de pregătire
şi reciclare a medicilor şi personalului medical mediu.
în calitate de membri permanenţi din componenţa Consiliului sanitaro-epide
miologic fac parte reprezentanţii primăriei, medici igienişti şi epidemiologi cu ex
perienţă, specialişti ai instituţiilor curativo-profilactice, reprezentanţi ai instituţiilor
de cercetări ştiinţifice, catedrelor de profil sanitaro-igienic ale facultăţii de medi
cină, serviciilor de departament, întreprinderilor, unităţilor economice, activului
sindical etc.
Componenţa personală a consiliului se stabileşte şi se aprobă de Medicul-şef
sanitar de Stat al republicii. Hotărârile consiliului intră în vigoare după aprobarea
lor de către M edicul-şef sanitar de Stat al teritoriului, municipiului, raionului.
23.5.
LABORATOARELE
SERVICIULUI SANITARO-EPIDEMIOLOGIC DE STAT
Supravegherea sănătăţii populaţiei în relaţie cu factorii care o influenţează,
element ce asigură estimarea, gestionarea şi comunicarea riscurilor care provin de
la factorii de mediu, alimentaţie, habitat, condiţiile de muncă, instruire şi compor
tament şi elaborează recomandări orientate spre eliminarea şi reducerea impactului
lor nefast asupra sănătăţii. Evaluarea obiectivă a riscurilor necesită implementarea
tehnologiilor moderne în diagnostic de laborator bacteriologic, virusologie, parazitologic, toxicologic şi sanitaro-igienic, cu un sistem rapid de diagnostic al bolilor
cu impact major pentru sănătatea publică şi asigurarea biosecurităţii.
Obiectivele de activitate în domeniul diagnosticului de laborator, orientate
spre crearea unui sistem de monitorizare a factorilor, care pot influenţa sănătatea
populaţiei sunt:
- evaluarea situaţiei sanitaro-epidemiologice, specificului şi gradului de po
luare a obiectivelor mediului în baza datelor obiective ale diagnosticului de labora
tor argumentat şi raţional organizat;
- selectarea problemelor prioritare la nivel republican şi teritorial, elaborarea
şi implementarea programelor de studiu, de supraveghere de laborator durabilă în
cadrul monitoringului socio-igienic şi epidemiologie;
- examinarea şi analiza permanentă (periodică) a rezultatelor încercărilor de
laborator (selective, sistematice), introducerea, după caz a schimbărilor în structura
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investigaţiilor sau programelor de studiu pentru a decide măsuri de redresare a
situaţiei, inclusiv operative pentru asigurarea bunăstării sanitaro-epidemiologice a
populaţiei.
23.5.1

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE LABORATOR

Problema organizării activităţii Centrelor de Medicină Preventivă în domeniul
diagnosticului de laborator necesită dezvoltarea sistemelor administrative şi tehni
ce care determină funcţionarea lor prin:
• asigurarea cu spaţiu şi numărul necesar de încăperi de laborator cu
condiţii de mediu şi lucru în conformitate cu specificul laboratorului;
• înzestrarea cu echipament modern, sofisticat în corespundere cu cerinţe
le determinate de organismele internaţionale (OMS, UE) şi de necesităţile
serviciului sanitaro-epidemiologic din teritoriu;
• personal competent pentru executarea sarcinilor specifice cu experienţa şi
abilitatea cerută, cu şcolarizarea şi instruirea permanentă.
Scopul principal al activităţii laboratoarelor Centrelor de Medicină Preventivă
constă în realizarea diagnosticului de laborator al obiectelor mediului ambiant (apa,
produsele alimentare, solul, aerul etc.) şi igiena instituţiilor medicale de sănătate
publică, instituţiilor de copii, întreprinderilor de alimentaţie publică, altor obiective
de semnificaţie epidemiologică realizate în cadrul supravegherii sanitaro-epide
miologice, precum şi determinarea agenţilor cauzali ai îmbolnăvirilor infecţioase,
somatice sau nosocomiale cauzate de microorganisme, studierea caracterelor morfobiologice ale agentului izolat, determinarea spectrului sensibilităţii bacteriilor la
preparate medicamentoase (antibiotice) şi monitoringul terapiei antimicrobiene.
Sarcinile şi funcţiile specifice ale laboratoarelor sanitaro-igienice şi bacteriolo
gice ale Centrelor de Medicină Preventivă sunt următoarele:
• planificarea şi organizarea efectuării investigaţiilor sanitaro-igienice, sanitaro-bacteriologice în scopul controlului inofensivităţii şi calităţii produ
selor alimentare, apei potabile, altor obiecte ale mediului, condiţiilor de
studiu, muncă şi trai al populaţiei şi investigaţiilor microbiologice, imunologice, sanitaro-bacteriologice în scopul depistării şi identificării agenţilor
patogeni ai bolilor transmisibile, determinării nivelului de imunoprotecţie
specifică a populaţiei la infecţiile dirijate prin vaccinare; monitorizarea
circulaţiei agenţilor microbieni asociaţi cu mecanism nosocomial de trans
mitere şi a răspândirii tulpinilor polirezistente la antibiotice;
• asigurarea calităţii investigaţiilor efectuate prin organizarea funcţionării şi
menţinerea sistemului de management al calităţii, demonstrarea competen
ţei tehnice prin acreditarea în organele abilitate;
• reducerea termenului de investigare prin elaborarea, perfecţionarea, unifi
carea şi implementarea metodelor rapide, sistemelor semi- şi/sau automa
tizate şi standardizate; perfecţionarea sistemului informaţional integrat în
activitatea serviciului de laborator la diferite nivele (reţea electronică, baze
de date, programe specializate);
• activitatea organizator-metodică, consultativă şi de instruire în domeniul
diagnosticului de laborator, acordarea ajutorului metodic şi practic a labo
ratoarelor din sistemul ocrotirii sănătăţii, private şi departamentale;
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• evaluarea indicilor de activitate la compartimentul diagnosticul de labora
tor cu completarea formelor statistice, dărilor de seamă în modul stabilit
pentru generalizarea, analiza lor şi determinarea priorităţilor de planificare
ulterioară.
Laboratoarele CMP activează în comun cu subdiviziunile operative corespunză
toare, care determin strategia şi tactica planificării cercetărilor de laborator în func
ţie de situaţia sanitaro-epidemiologică. Concomitent, specialiştii secţiilor igienice şi
epidemiologice sunt responsabili de organizarea, recoltarea şi transportarea probelor
reprezentative pentru efectuarea cercetărilor cu interpretarea ulterioară a rezulta
telor obţinute, ce presupune participarea activă a epidemiologilor şi igieniştilor în
planificarea activităţii laboratorului.
De regulă, se elaborează două tipuri de planuri: anuale şi lunare. Drept bază
pentru elaborarea planului anual servesc rezultatele cercetărilor morbidităţii infec
ţioase a populaţiei, datele privind starea sanitară şi epidemiologică a fiecărui obiect
în funcţie de specificul şi particularităţile producerii, importanţa lor epidemiolo
gică, precum şi dotarea tehnico-materială, capacitatea laboratoarelor, calificarea
personalului etc. pe anii precedenţi.
în procesul analizei morbidităţii infecţioase. epidemiologii stabilesc contingen
tele ce urmează a fi cercetate în funcţie de caz. Pentru oportunitatea investigaţiilor
este necesară prognoza nivelul aşteptat al morbidităţii după formele nosologice mai
frecvent întâlnite şi volumul investigaţiilor necesare. Medicii igienişti prezintă lista
obiectelor de supraveghere cu indicarea termenului presupus de prelevare, volumu
lui şi scopului investigaţiilor.
Planul anual de activitate al laboratorului include următoarele:
1. măsuri organ izatorico-metodice;
2. activitatea de producţie (cercetări de laborator, însuşirea metodelor noi);
3. perfecţionarea nivelului profesional de calificare a specialiştilor de laborator:
4. rezerve de timp (lucrul neplanificat, situaţia excepţională, lipsa cadrelor etc.).
După completare, planul de lucru al laboratorului, ca parte componentă a planului
instituţiei, este aprobat de directorul CMP şi serveşte drept bază pentru elaborarea pla
nurilor de lucru lunare.
23.5.2. VOLUM UL Şl STRUCTURA CERCETĂRILOR DE LABORATOR

Volumul şi structura investigaţiilor de laborator depind de nivelul Centrului de
Medicină Preventivă (republican, municipal, raional de categorie concretă), înzestra
rea laboratorului cu aparataj, medii nutritive, preparate diagnostice, reactive chimice
etc., completarea şi competenţa cadrelor.
Cerinţele pentru activitatea CMP în domeniul diagnosticului de laborator pre
văd ca încercările de laborator să fie adecvate scopului cercetărilor igienice, situaţi
ei sanitaro-epidemiologice din teritoriu, să fie raţionale, actuale şi cost-eficiente.
Laboratoarele CMP teritoriale sunt mai mult de profil producător. Circa 75-80%
din bugetul de timp este folosit pentru efectuarea analizelor, în timp ce laboratoarele
republicane sunt specializate în efectuarea lucrului organizator-metodic, ce constituie
circă 40-45% din activităţile planificate.
Structura cercetărilor de laborator în cadrul Centrului de Medicină Preventivă
de regulă include compartimentele:
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Compartimentul igiena mediului şi habitatului uman:
- cercetări sanitaro-igienice şi bacteriologice ale calităţii apei potabile în
conformitate cu normativele sanitaro-epidemiologice;
- evaluarea calităţii apei din sursa de aprovizionare centralizată şi decentralizată (fântâni, izvoare, cişmele);
- investigarea apei potabile din reţea, în caz de indicaţii speciale (darea în ex
ploatare a unui sector nou de reţea, reparaţia ei), indicaţii epidemiologice;
- controlul calităţii apelor de suprafaţă, bazinelor de înot, controlul de labo
rator al eficacităţii lucrului instalaţiilor de epurare a apelor reziduale;
- monitoringul autopurificării şi contaminării solului, deşeurilor;
- controlul de laborator al calităţii apei se face după o serie de indici care re
flectă componenţa naturală a apei şi regimul sanitaro-igienic al sursei de apă.
Monitorizarea aerului atmosferic prevede un studiu special orientat spre obţi
nerea informaţiei obiective despre sursele de poluare, profilul emisiilor în atmosfe
ră. factorii de risc (chimici, fizici), precum şi metodologia, frecvenţa, termenele de
cercetare.
Com partim entul igiena alim entaţiei:
- evaluarea indicilor de inofensivitate şi de calitate ce caracterizează produ
sele, reglementate de regulile şi normele sanitaro-epidemiologice: toxice (plumb,
cadmiu, arseniu, cupru, mercuriu, nichel, aluminiu, staniu), micotoxine (patulina,
aflatoxina B l, afiatoxina Ml etc), nitrozoamine, benzapiren, histamina. antibioti
cele, iodul şi fierul etc. în produsele îmbogăţite, remanenţe de pesticide, parametre
bacteriologice, radiologice;
- controlul sanitaro-igienic al procesului tehnologic de fabricare, al ambala
jelor folosite de producător, condiţiilor de transportare, păstrare şi comercializare a
alimentelor, în special pentru tehnologii şi produse noi;
- analiza compoziţiei produselor alimentare şi materiei prime, corespunderii
lor normelor fiziologice de asigurare a organismului cu nutriţie, vitamine, suplimente;
- studiul cazurilor de intoxicaţii şi toxiinfecţii alimentare.
O atitudine specială se manifestă la cercetarea alimentelor pentru copii (conţi
nutul de vitamine, diferite suplimente alimentare).
Com partim entul igiena m uncii:
- cercetarea mediului aerian al încăperilor industriale şi terenurilor de
producţie la prezenţa substanţelor chimice (gaze, vapori, aerosoli) şi a prafului, în
dependenţă de particularităţile obiectelor de supraveghere (obiecte ale industriei
alimentare, fabricarea mobilei, materialelor de construcţie, ceramicii, obiecte de
transport etc.);
- cercetarea condiţiilor de muncă (microclima: temperatură, umiditate, vite
za mişcării aerului - curenţii), aprecierea iluminării locului de muncă;
- determinarea nivelului zgomotului (inclusiv componenţa spectrală), a
vibraţiei locale şi generale;
- determinarea nivelului de radiaţie ionizantă şi Roentgen;
- cercetări privind fiziologia muncii (metode simple de cercetare a stării
SCV, funcţiei respiratorii, de termoreglare, musculare, sistemului nervos etc.);
- aprecierea capacităţii de ventilaţie a încăperilor (viteza mişcării aerului în
încăperile de lucru etc.).
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Com partim entul igiena copiilor şi adolescenţilor:
- cercetarea în instituţiile preşcolare şi şcolare a produselor alimentare, aeru
lui, apei potabile, apelor din bazinele de înot şi zonele de recreaţie, solul,
controlul calităţii dezinfecţiei prin utilizarea testelor de salubritate.
în CMP, unde nu este prevăzută secţia dată, activităţile la compartimentul dat se
efectuează în secţiile de profil - igiena muncii, igiena mediului şi habitatului uman,
igiena alim entaţiei, secţia epidemiologică.
Chimizarea agriculturii a impus necesitatea organizării în componenţa CMP a
unor secţii speciale, care efectuează supravegherea igienică a aplicării preparatelor
de uz fito-sanitar şi fertilizanţilor, îngrăşămintelor minerale folosite în teritoriul
administrativ şi evaluarea remanenţelor lor în produsele alimentare, apă şi mediu.
Secţia toxicologică a laboratorului de nivel republican are sarcina de a depista
substanţele toxice şi toxicitatea compuşilor chimici. Obiectele de investigare sunt:
- mărfurile chimice de provenienţă casnică (vopsea, clei, dizolvanţi,
detergenţi etc.);
- materialele de construcţie sintetice (de cauciuc, de masă plastică etc.);
- vesela, ambalajul sintetic al produselor alimentare;
- obiectele de uz casnic, îmbrăcămintea, încălţămintea, jucăriile din polimeri
şi fibre artificiale;
- materia primă pentru industria chimică, produsele de import cu proprietăţi
toxicologice.
Compartimentul epidemiologie:
- cercetări microbiologice în scopul depistării şi identificării agenţilor
patogeni ai infecţiilor intestinale acute, difteriei, tusei convulsive, meningitei, boli
lor strepto- şi stafilococice, infecţiilor anaerobe etc.;
- cercetări serologice în caz de dizenterie, febră tifoidă, rickettsioze, tu
laremie, leptospiroză, bruceloză HIV/SIDA etc.;
- determinarea sensibilităţii la antibiotice şi chimiopreparate, monitorizarea
antibioterapiei şi răspândirii microorganismelor polirezistente;
- monitorizarea circulaţiei agenţilor microbieni în condiţii de spital;
- controlul calităţii dezinfecţiei în instituţii medicale de sănătate publică, în
focarele epidemice;
- organizarea prelevării probelor de la bolnavi, suspecţi, contacţi pentru izo
larea şi identificarea agenţilor patogeni;
- cercetări în caz de toxiinfecţii alimentare pentru identificarea enterobacteriilor patogene sau condiţionat patogene, stafilococului şi microflorei patoge
ne anaerobe.
Volumul cercetărilor de laborator şi esenţa variază în funcţie de nivelul mor
bidităţii şi de starea sanitaro-epidemiologică de pe teren. Rezultatele cercetărilor
de laborator fac posibilă evaluarea obiectivă a stării sanitaro-epidemiologice a me
diului, depistarea surselor şi căilor de răspândire a infecţiei, factorilor şi agenţilor
cu acţiune asupra sănătăţii populaţiei. în baza lor se elaborează măsuri eficiente de
lichidare a factorilor nocivi din mediu, se întreprind măsurile profilactice şi epidemiologice ce se impun.
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23.5.3. DOCUMENTAŢIA DE LABORATOR

Evidenţa activităţii laboratoarelor este reflectată în documentele de laborator
corespunzătoare. Documentaţia în cauză este o sursă importantă de informaţie pri
vind starea sanitaro-epidemiologică a obiectelor cercetate. Pe baza ei sunt elaborate
măsurile optime antiepidemice, de profilaxie şi de antrenare a sănătăţii populaţiei. De
asemenea, evidenţa corectă a activităţii laboratorului permite evaluarea randamentului
muncii personalului, calităţii cercetărilor efectuate şi folosirea aparatajului, mediilor
nutritive, preparatelor diagnostice, reactivelor chimice etc.
Forma formularelor statistice şi de evidenţa este aprobată prin ordinul Ministeru
lui Sănătăţii. Tipurile formelor de evidenţă corespund analizelor efectuate. Documen
tele de însoţire, prezentate în laborator, trebuie se reflecte toate datele necesare despre
bolnavi, purtători, contingentul examinat (lucrătorilor din instituţiilor alimentare, in
stituţiilor de copii), precum şi date despre probele prelevate (produsele alimentare şi
alte obiecte ale mediului îndreptate în laborator pentru cercetare) şi alte informaţii,
care servesc drept sursă de izbucnire a intoxicaţiilor şi toxiinfecţiilor.
Documentele de bază al laboratorului sunt registrele, care unifică înregistrarea
investigaţiilor efectuate, studierea proprietăţilor biochimice şi antigenice ale tulpi
nilor depistate şi elaborarea rezultatelor. Fiecare tip de analiză este notat într-un re
gistru special al cărui conţinut identifică factorii cercetărilor de laborator şi conţine
informaţia suficientă pentru dovezi a veridicităţii rezultatelor. înregistrarea probelor
prezentate în laborator se efectuează, de obicei, în corespundere cu documentaţia de în
soţire completată de persoana, care a eşantionat proba. Conţinutul registrelor de lucru
trebuie să reflecte cerinţele standardelor naţionale, directivelor europene, indicaţiilor
metodice, instrucţiunilor.
Registrele secundare sunt registrele de evidenţă a calităţii investigaţiilor efec
tuate de laborator (registrul de pregătire şi control al mediilor nutritive şi reactive
lor chimice, registru de control al lucrului sterilizatoarelor şi frigiderelor, registrul
de evidenţă a culturilor patogene identificate şi de distrugere a lor etc.).
O
altă formă de evidenţă sunt formularele de eliberarea a rezultatelor de la
borator - procese verbale ale rezultatelor. Forma procesului verbal de cercetare
este determinată de tipul eşantionului şi include datele metodei de cercetare, re
glementărilor documentelor normative în vigoare, concluzii privind corespunderea
eşantionului cercetat.
Pentru evitarea erorilor numărul de înregistrare al eşantionului luat pentru cer
cetarea de laborator însoţeşte această probă în toate registrele, acelaşi număr este
notat şi pe toată vesela de laborator şi în procesul verbal.
Documentaţia (înregistrările) de laborator reprezintă dovezi obiective pentru
clienţii laboratorului, pentru organismul de acreditare şi autorităţile de reglementa
re privind calitatea activităţilor desfăşurate în cadrul laboratorului. Documentaţia
de laborator se păstrează în ordine pentru a preveni deteriorarea ei, precum şi mo
dificarea datelor originale.
23.5.4. INDICII DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DE LABORATOR

Rezultatele eficacităţii activităţii laboratoarelor bacteriologice şi sanitaro-igienice
se analizează după indici cantitativi şi calitativi.
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Indicii cantitativi caracterizează volumul absolut al investigaţiilor executate,
nivelul de cheltuieli şi gradul de utilizare a resurselor, iar indicii calitativi operativi
tatea şi veridicitatea cercetărilor. Indicii eficacităţii pot fi priviţi în complex numai
ca o totalitate a activităţii laboratoarelor şi a specialiştilor secţiilor operative de
profilul corespunzător.
Indicii cantitativi sunt:
- numărul absolut de investigaţii sau măsurări de laborator efectuate;
- indice asigurării populaţiei cu investigată de laborator (la 1 000 . 10 000 ,
100 0 0 0 );

-

frecvenţa medie a cercetărilor la obiectele de supraveghere;
nomenclatorul (structura) cercetărilor după tipuri;
numărul de cercetări efectuate de un specialist (volumul lucrului, exprimat
în unităţi de laborator: 1 unitate - 10 minute).
La estimarea indicilor cantitativi obţinuţi de laborator se iau în considerare da
tele obţinute pe parcursul ultimilor 3 ani, ce permite a stabili în dinamică tendinţele
de dezvoltare a unor anumite tipuri de cercetări şi eficienţa lor.
Pentru laboratoarele bacteriologice şi laboratoarele secţiilor sanitaro-igienice,
metodele de evaluare a indicilor cantitativi şi metodele analitice de interpretare a
lor sunt identice.
Determinarea, însă, a indicilor calitativi şi interpretarea lor pentru laboratoare
le de aceste profiluri se efectuează diferit.
Indicii calitativi ai activităţii laboratoarelor bacteriologice sunt:
- ponderea analizelor pozitive în raport cu numărul total de cercetări;
- depistarea purtătorilor de agenţi ai bolilor infecţioase;
- confirmarea bacteriologică a diagnozei clinice (în procente faţă de numărul
total);
- cota parte a maladiilor infecţioase cu factor etiologic depistat (faţă de nu
mărul total);
- numărul diferitor tipuri de cercetări în comparaţie cu media pe republică.
Gradul de însămânţare a agentului patogen depinde în mare măsură de mor
biditate şi este natural că va fi mare acolo unde circulaţia agenţilor patogeni e mai
înaltă. La rândul lor aceşti indici depind de periodicitatea cercetărilor. Astfel, ambii
indicatori sunt relativi şi trebuie priviţi în dinamică, luând în considerare starea
sanitaro-epidemiologică a teritoriului.
Indicele confirmării bacteriologice a maladiei infecţioase se determină prin ra
portul numărului persoanelor la care în timpul bolii a fost depistat agentul patogen
către numărul total de bolnavi cercetaţi cu o anumită formă nozologică.
Indicii calitativi ai activităţii laboratoarelor sanitaro-igienice sunt:
- ponderea investigaţiilor neconforme cerinţelor igienice;
- numărul de investigaţii revenite la o probă - indice ce caracterizează com
plexitatea cercetărilor de laborator;
- numărul de metode noi însuşite şi implementate în practica de laborator;
- structura investigaţiilor pe igiene (igiena mediului, alimentaţiei, muncii,
pesticidelor);
- numărul de încercări efectuate de laborator în raport cu indicele mediu pe
republică.
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Astfel, valorile indicilor cantitativi şi calitativi depind de: organizarea corectă
a planificării activităţilor de laborator, baza tehnico-materială, nivelul de calificare
a personalului, volumul şi componenţa nosologică a morbidităţii infecţioase sau
prezenţa unor sau altor factori de contaminare a mediului care necesită indicaţii
specifice.
Indicii activităţii laboratoarelor sunt prezentate anual în raportul statistic „Da
rea de seamă privind starea sanitaro-igienică şi epidemiologică în raion, munici
piu” (formularul n.\ 18) şi paşaportul laboratorului.
Un indice al evaluării activităţii unui laborator modern este organizarea şi
asigurarea funcţionării sistemului de calitate prin implementarea auditului intern
al calităţii cercetărilor efectuate.
Auditul intern al calităţii investigaţiilor sanitaro-igienice şi microbiologice
este un complex de măsuri şi proceduri efectuate de laborator, orientate spre asi
gurarea şi controlul stabilităţii condiţiilor necesare pentru efectuarea cercetărilor,
precum şi prevenirea acţiunii nefavorabile create în procesul pregătirii, efectuarea
şi estimarea rezultatelor obţinute, factorilor capabili să influienţeze veridicitatea
rezultatului.
Pentru aprecierea indicilor activităţii laboratoarelor sanitaro-bacteriologice şi
igienice o mare importanţă are şi efectuarea cercetărilor de intercom parare cu res
pectarea strictă a următoarelor condiţii: efectuarea cercetărilor în aceeaşi perioadă,
unificarea locului şi metodei de recoltare a probelor, folosirea metodelor compara
bile pentru indicii determinaţi.
Organizarea auditului intern al calităţii la toate etapele de realizare a încercări
lor asigură obţinerea rezultatelor veridice, comparabile.
Randamentul activităţii laboratoarelor este determinat şi de costul
cercetărilor, indice care depinde de productivitatea muncii, de folosirea raţională
a fondurilor fixe şi a specialiştilor etc.
23.5.5.
EXAM INAREA
ŞI OPTIM IZAREA ACTIVITĂŢII DE LABORATOR

Serviciul de laborator al SSES din Republica Moldova constituie o reţea de
laboratoare care asigură populaţia cu investigaţii de laborator, efectuând diagnosti
cul bolilor transmisibile şi examenul igienic şi bacteriologic al obiectelor mediului,
unităţilor de producere şi comercializare cu semnificaţie epidemiologică.
în prezent realizările ştiinţei şi practicii mondiale au atins un nivel avansat,
în domeniul microbiologiei medicale existenţa unor microorganisme dificil sau
incultivabile implicate în patologia infecţioasă, precum şi emergenţa sau reemergenţa unor infecţii noi, de asemenea, impun implementarea unor metode coerente
de diagnostic şi tipaj epidemiologie bazate pe tehnici de biologie moleculară. De
asemenea, folosirea tehnologiilor şi substanţelor chimice noi necesită dezvoltarea
permanentă a metodelor de laborator sanitaro-igienic cu aplicarea echipamentelor
sofisticate cu sensibilitate înaltă.
Deşi există un sistem unic de laboratoare şi un număr optim de specialişti,
activitatea laboratoarelor nu satisface permanent cerinţele practicii sanitaro-epidemiologice.
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Toate acestea necesită forme noi de organizare a serviciului de laborator şi
anume:
- asigurarea laboratoarelor CMP cu aparataj, medii nutritive, preparate dia
gnostice, test-sisteme, reagenţi chimici, mijloace performante şi înalt eficiente de
protecţie colectivă şi individuală a personalului şi a mediului (boxe de biosecuritate, costume şi mijloace de protecţie individuală, dezinfectanţi etc.), orientarea spre
utilizarea metodologiilor şi tehnologiilor moderne propuse de OMS în conformita
te cu cerinţele standardelor ISO;
- implementarea planificată a tehnologiilor computerizate în serviciul de la
borator în scopul creării unui spaţiu informaţional unic, schimb de informaţii între
laboratoare de diferite niveluri, informarea serviciului curativ, arhivarea datelor de
laborator;
- formarea corpului profesional privind implementarea formelor noi de pre
gătire a cadrelor cu însuşirea metodelor noi de diagnosticare;
- elaborarea programelor unificate de pregătire a studenţilor, rezidenţilor în
conformitate cu cerinţele OMS şi standardele ISO;
- asigurarea catedrelor de perfecţionare cu echipament şi ustensile moderne
pentru instruirea rezidenţilor şi medicilor.
23.6. ORGANIZAREA ASISTENŢEI MEDICALE PREVENTIVE
CMP supraveghează starea sanitaro-igienică şi epidemiologică în toate ca
tegoriile de instituţii medicale, indiferent de forma de proprietate. Ţine sub con
trol măsurile efectuate de reţeaua curativ-profilactică pentru depistarea bolnavilor
contagioşi şi a persoanelor cu boli profesionale, spitalizarea şi dispensarizarea lor,
tratamentul corect şi izolarea la timp a bolnavilor contagioşi şi efectuarea masu
rilor antiepidemice în focarele epidemice, cuprinderea cu imunizări a populaţiei,
conform calendarului de vaccinări. Specialiştii SSES organizează efectuarea măsu
rilor profilactice şi antiepidemice, oferă consultaţii în probleme de igienă practică,
epidemiologie, patologie profesională, efectuează conducerea metodică a perso
nalului spitalelor şi policlinicilor în scopul realizării la timp şi în volum deplin a
măsurilor profilactice şi antiepidemice.
Un alt aspect al conlucrării instituţiilor sanitaro-antiepidemice cu cele cura
ţi vo-profilactice ale sistemului ocrotirii sănătăţii constă în efectuarea în comun a
măsurilor profilactice şi antiepidemice în baza rezultatelor activităţii reţelei curativo-profilactice. Ambele tipuri de instituţii se preocupă de educaţia pentru sănătate
a populaţiei şi promovarea modului sănătos de viaţă, de asigurarea regimului anti
epidemic şi igienic în munca activului sanitar.
Lucrătorii medicali din medicina primară desfaşoară activitatea sanitaro-igi
enică şi antiepidemică sub conducerea şi supravegherea periodică a CMP, având
drept sarcini principale depistarea la timp, diagnosticarea precoce şi spitalizarea
urgentă a bolnavilor cu boli infecţioase, supravegherea medicală şi investigarea de
laborator a contacţilor din focare de boli infecţioase, reconvaliscenţilor şi purtăto
rilor de germeni patogeni.
Fiecare caz de boală infecţioasă, depistat de orice lucrător medical, de urgen
ţă se declară la CMP (formularul nr. 058/e) după care medicul desfaşoară măsuri
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antiepidemice primare în focar (izolarea/spitalizarea bolnavului (sursă de infecţie),
examinarea medicală a contacţilor, efectuarea dezinfecţiei primare), apoi în comun
cu specialiştii CMP participă la investigarea epidemiologică a focarului şi la efec
tuarea măsurilor privind localizarea şi lichidarea lui.
Medicii (lucrătorii medicali) sunt obligaţi să comunice la Centrele de Medicină
Preventivă despre toate neajunsurile sanitaro-igienice sau despre cazurile suspecte
de boli contagioase depistate pe teren, să execute vaccinările profilactice şi activita
tea de educaţie pentru sănătate în rândurile populaţiei din circumscripţia lor.
In activitatea lor antiepidemică medicii ţin legături strânse cu cabinetele şi sec
ţiile de boli contagioase, ftiziopneumologie. dermatovenerologie. Aceste structuri au
menirea de a contribui la sporirea calităţii diagnosticului, tratamentului bolilor con
tagioase, la supravegherea şi dispensarizarea bolnavilor cronici şi convalescenţior.
Conform anumitor programe în CMF, spitale etc. se efectuează sistematic şe
dinţe comune ale medicilor de circumscripţie cu medicii epidemiologi, igienişti,
parazitologi, bacteriologi la care se discută realizarea măsurilor profilactice şi an
tiepidemice, se desfaşoară instruiri, se elaborează măsuri privind ameliorarea acti
vităţii şi situaţiei.
Serviciul sanitaro-epidemiologic în comun cu reţeaua curativ-profilactică şi
serviciile medico-sanitare de la frontieră asigură protecţia sanitară a teritoriului
ţării, efectuând măsuri de neadmitere a importului bolilor contagioase convenţio
nale din alte ţări. în caz de import al infecţiilor pe un teritoriu, sarcina medicilor
epidemiologi este localizarea şi lichidarea focarelor acestor boli.
Conlucrarea strânsă cu Serviciul sanitaro-veterinar este una din condiţiile obli
gatorii care asigură prevenirea bolilor contagioase comune pentru animale şi om
(zooantroponoze). Una din formele de colaborare a serviciilor sanitaro-epidemiologic şi sanitaro-veterinar este schimbul regulat de informaţie privind starea epidemi
ologică şi epizootologică, participarea în comun la efectuarea măsurilor profilactice
şi antiepidemice în scopul prevenirii şi combaterii zooantroponozelor.
Igiena mediului şi habitatului uman
Igiena mediului şi habitatului uman prezintă una dintre disciplinele de bază
ale medicinei preventive, care studiază acţiunea asupra organism ului uman a
factorilor naturali şi a celor ce iau naştere în legătură cu activitatea omului
şi pe această bază elaborează normative igienice şi reguli sanitare, respectarea
cărora asigură condiţiile sănătoase şi favorabile pentru viaţa populaţiei. Prin
urmare, igiena mediului şi habitatului uman (1MHU) este baza ştiinţifică pentru
activitatea practică a serviciului sanitaro-epidemiologic de stat, care efectuează
supravegherea îndeplinirii m ăsurilor sanitaro-igienice şi sanitaro-antiepidemice, îndreptate spre lichidarea şi preîntâmpinarea poluării mediului, asanarea lui,
profilaxia şi m icşorarea m orbidităţii populaţiei.
Compartimentele principale ale 1MHU sunt:
1.
Igiena apei. Este una dintre cele mai principale probleme care atinge inte
resele tuturor oamenilor din considerente cantitative şi calitative. Evident, calitatea
apei potabile trebuie să corespundă anumitor exigenţe igienice pentru ca folosirea
ei de către populaţie să nu fie periculoasă din punct de vedere igienic şi epidemi
ologie, dăunătoare după compoziţia chimică şi să fie plăcută după calităţile organo
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leptice. Sunt prevăzute cerinţe igienice speciale pentru a asigura calitatea bună a
apei de băut din apeducte, fântâni, izvoare.
2. Protecţia sanitară a bazinelor de apă. Pentru a putea folosi apa din bazine
ca surse de alimentare a comunităţilor urbane şi rurale cu apă de bună calitate pen
tru băut sau în scopuri de recreaţie, ea trebuie să corespundă cerinţelor standardelor
respective. Este absolut important să se înainteze exigenţe stricte faţă de deversarea
apelor reziduale în bazinele de apă în aşa mod încât să se asigure o calitate a apei,
care ar putea fi folosită nelimitat?
3. Protecţia sanitară a solului şi salubrizarea centrelor populate. Este necesa
ră prevenirea poluării solului cu substanţe chimice şi biologice în aşa mod încât să
nu se modifice calitatea apelor freatice şi arteziene, stratului terestru al atmosferei,
să nu se acumuleze substanţe dăunătoare în produsele vegetale şi prin mediile enu
merate sau prin lanţul de nutriţie să nu exercite o acţiune nefavorabilă asupra condi
ţiilor de viaţă şi sănătăţii populaţiei. în acest compartiment se includ, de asemenea,
cerinţele igienice faţă de salubrizarea centrelor populate pentru crearea condiţiilor
sănătoase de trai.
4. Igiena aerului atmosferic. Pentru asigurarea sănătăţii populaţiei şi condiţii
lor igienice de trai se efectuează supravegherea igienică a concentraţiilor de impu
rităţi ale aerului. Pentru prevenirea apariţiei în aerul zonei de trai a concentraţiilor
de poluanţi ce depăşesc normativele igienice se elaborează cerinţe igienice faţă de
amplasarea şi exploatarea obiectivelor economiei naţionale, ce pot servi ca surse de
poluare a aerului atmosferic.
5. Igiena factorilor fizici. Este de o deosebită importanţă supravegherea ni
velurilor de zgomot, vibraţie, câmp electromagnetic pentru a preveni acţiunea lor
nefavorabilă asupra sănătăţii şi condiţiilor de trai ale populaţiei. Evident, în acest
scop se elaborează măsuri şi normative igienice de combatere a factorilor fizici
nefavorabili.
6. Igiena locuinţelor, instituţiilor curativo-profilactice şi a clădirilor publice.
Se referă, în primul rând, la necesitatea respectării condiţiilor igienice optimale ale
mediului interior din clădirile şi încăperile de trai şi publice destinate pentru om.
în acest aspect au însemnătate condiţiile de amplasare a obiectelor de arhitectură şi
planificare, a instalaţiilor inginereşti, a finisării şi organizării regimului de asigurare
a condiţiilor igienice ale mediului interior din încăperi.
7. Igiena sistematizării centrelor populate. Se studiază condiţiile naturale şi
climaterice şi se supraveghează procesul de sistematizare a comunităţilor în funcţie
de aceste condiţii. Se argumentează din punct de vedere igienic măsurile urba
nistice referitoare la folosirea factorilor naturali favorabili şi la slăbirea acţiunii
nefavorabile posibile a unora din ei asupra sănătăţii populaţiei. Se elaborează cerin
ţele igienice faţă de urbanistică în legătură cu posibilitatea acţiunii nefavorabile a
complexului de factori antropogeni ai mediului ambiant asupra condiţiilor de viaţă
şi sănătăţii populaţiei.
Cele redate mai sus confirmă importanţa şi responsabilitatea sarcinii igienei
mediului şi habitatului uman, legătura ei nemijlocită cu alte ramuri ale economiei
naţionale şi gradul de dezvoltare a acesteia.
Pentru realizarea sarcinilor de bază ale igienei mediului şi habitatului uman
medicul igienist în domeniul igienei mediului se conduce în activitatea sa de Legea
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Parlamentului Republicii Moldova nr,1513-XII din 16.06.1993 privind asigurarea
sanitaro-epidemiolgică a populaţiei (modificată şi completată prin Legea nr. 1448XV din 08 noiembrie 2002); hotărârile Guvernului, ordinele Ministerului Sănătăţii,
standardele de stat, regulamentele igienice, normele de construcţie şi alte documen
te oficiale.
Medicii igienişti în igiena mediului ca parte componentă a Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat au dreptul:
• de a prezenta ministerelor, instituţiilor, întreprinderilor, organizaţiilor, per
soanelor de răspundere şi unor cetăţeni cerinţe referitoare la efectuarea măsurilor
sanitare şi antiepidemice, indicând termenele de îndeplinire a lor;
• de a trage concluzii referitoare la proiectele de sistematizare a localităţilor
şi proiectele planurilor de perspectivă de amplasare a obiectivelor industriale, refe
ritoare la alegerea terenului pentru construcţie, determinarea locurilor de captare a
apei şi condiţiilor de deversare a apelor reziduale în bazinele acvatice şi de evacu
are a poluanţilor în aerul atmosferic;
• de a efectua evaluarea igienică referitoare la corespunderea locuinţelor,
clădirilor culturale şi de deservire, întreprinderilor industriale, altor întreprinderi şi
instalaţii ce se dau în exploatare, regulamentelor şi normativelor sanitaro-igienice
şi sanits .-o-antiepidemice în vigoare;
« de a interzice sau de a opri temporar exploatarea obiectivelor până la efec
tuarea măsurilor igienice şi antiepidemice;
• de a obliga institutele de cercetă/i ştiinţifice şi laboratoarele de profil sani
taro-epidemiologic, indiferent de apartenenţa lor, 'n cazurile necesare, să efectueze
expertizele igienice;
• de a vizita liber obiectivele din sectoarele de supraveghere, prezentând le
gitimaţia stabilită.
Hotărârile şi concluziile organelor şi instituţiilor Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat al Ministerului Sănătăţii referitoare la problemele de competenţă
sunt obligatorii pentru administraţia publică, funcţionarii organelor de stat, între
prinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi pentru unii cetăţeni.
Sarcina principală a medicului igienist în domeniul IMHU constă în efectuarea
supravegherii igienice de stat asupra executării măsurilor de asanare a mediului, în
profilaxia maladiilor condiţionate de influenţa nefavorabilă a factorilor fizici, chi
mici şi biologici ai mediului, asanarea condiţiilor sociale şi de odihnă ale populaţiei
etc. Se efectuează supravegherea igienică de stat preventivă şi curentă.
Serviciul sanitaro-antiepidemic în domeniul IMHU are următoarele obligaţii:
1. La compartimentul supravegherii igienice preventive:
- evidenţa obiectivelor în construcţie şi reconstrucţie;
- participarea la alegerea sectoarelor de teren pentru construcţia obiectivelor,
care pot fi surse de poluare a mediului;
- efectuarea supravegherii igienice în vederea respectării normativelor şi re
gulilor la proiectarea obiectivelor comunale şi celor care pot fi surse de poluare a
mediului; expertiza şi avizarea proiectelor de construcţie şi reconstrucţie;
- alcătuirea avizelor de supraveghere igienică, prescripţiilor, proceselor-verbale de încălcări ale regulilor igienice şi antiepidemice, hotărârilor privind mersul
construcţiei, corespunderea ei schiţelor de proiect, interzicerea construcţiei sau re
construcţiei obiectivelor;
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- expertiza igienică şi avizarea materialelor, instalaţiilor şi proceselor tehno
logice noi;
- evidenţa lucrului în domeniul supravegherii igienice preventive conform
formularelor aprobate, colectarea, selectarea şi analiza materialelor, perfectarea dă
rilor de seamă periodice;
- sintetizarea şi descrierea materialelor în domeniul supravegherii igienice
preventive, la necesitate informarea beneficiarului, primăriilor, Centrului Naţional
Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă, Ministerului Sănătăţii, departamentelor
corespunzătoare etc. despre problemele igienice în mersul construcţiei şi recon
strucţiei;
- pregătirea avizului pentru comisia de recepţionare în exploatare a obiecti
vului construit sau reconstruit şi a instalaţiilor aferente.
2. La compartimentul supravegherii igienice curente:
- evidenţa obiectivelor supuse supravegherii igienice curente;
- alcătuirea graficului (planului) de vizitare şi avizare a obiectivelor de către
medici şi asistenţii medicali, graficului de lucru al laboratoarelor;
- analiza corespunderii construcţiei şi regimului de exploatare a obiectivelor
conform normativelor şi regulilor igienice şi antiepidemice în vigoare;
- controlul asupra instalaţiilor şi mijloacelor de protecţie colectivă şi indivi
duală, respectării tuturor măsurilor de prevenire şi lichidare a poluării mediului, a
zgomotului, vibraţiei, undelor electromagnetice ş i ; a'tor factori nocivi, care creea
ză condiţii nefavorabile pentru activitate şi sruătacea populaţiei;
- aplicarea în supravegherea igier’ •?. a metodelor instrumentale şi de labo
rator în scopul evaluării igienice a stării biectivelor şi evidenţierii influenţei lor
asupra mediului şi sănătăţii populaţiei;
- studierea sistematică a stării sănătăţii populaţiei, a cauzelor morbidităţii;
- elaborarea planurilor de măsuri de asanare şi controlul periodic al îndepli
nirii şi eficacităţii lor.
3. Lucrul organizator-metodic:
- planificarea şi analiza lucrului medicilor igienişti, al asistenţilor şi laboran
ţilor în conformitate cu sarcinile serviciului sanitar de stat şi cu directivele existente;
- înregistrarea şi analiza lucrului efectuat în domeniul supravegherii igienice
preventive şi curente;
- participarea la şedinţe, consfătuiri şi alte acţiuni organizatorice;
- lucrul de reciclare continuă în domeniul igienei mediului:
a) cu lucrătorii obiectivelor aflate sub supraveghere;
b) cu asistenţii medicali din Centrele de Medicină Preventivă, felcerii sanitari
din sate şi orăşele;
c) cu inspectorii sanitari obşteşti;
d) cu şefii punctelor medicale;
- propagarea cunoştinţelor igienice în rândul lucrătorilor întreprinderii gos
podăriei comunale şi populaţiei în întregime;
- aplicarea în viaţă a principiilor de organizare ştiinţifică a muncii, a metode
lor şi formelor progresiste de lucru;
- participarea la lucrul societăţii igieniştilor, congreselor, conferinţelor ştiin
ţifice de profil etc.
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La etapa contemporană are loc o reorientare a sarcinilor igienei mediului şi ha
bitatului uman după principiile medicinei mediului răspândite în ţările europene şi
alte ţări dezvoltate, în care se efectuează supravegherea sănătăţii populaţiei în rela
ţie cu factorii mediului care o determină. Prin urmare, sarcinile şi compartimentele
enumerate rămân în vigoare, însă ele trebuie realizate reieşind din starea sănătăţii
publice şi argumentate prin necesităţile acesteia.
Situaţia socio-economică şi sanitaro-epidemiologică caracteristică pentru ulti
mii ani a condus la sporirea rolului măsurilor profilactice, a activităţii de certificare
igienică a produselor şi de autorizare sanitară atât a unităţilor economice în integri
tate, cât şi a proceselor tehnologice în particular. S-a format o cerinţă necondiţiona
tă şi oportună de aderare a Republicii Moldova la diferite convenţii şi programe ale
organismelor internaţionale şi interstatale. Acestea din urmă au impus necesitatea
armonizării documentelor normative sanitaro-epidemiologice la legislaţia nouă a
Republicii Moldova, la prevederile documentelor şi recomandărilor organismelor
internaţionale.
Astăzi a devenit actuală efectuarea supravegherii indicilor de sănătate în re
laţie cu factorii de mediu prin implementarea reală a monitoringului socio-igienic
orientat spre desfăşurarea şi implementarea largă a principiului profilactic în siste
mul de sănătate a ţării.
Monitoringul socio-igienic se prezintă ca sistem statal, vast şi complex de mă
suri legislativ-organizatorice, medico-sociale şi ştiinţifico-tehnice, care are ca scop
de a asigura supravegherea permanentă a stării sanitaro-epidemiologice a popula
ţiei şi calităţii mediului habitual, a analiza, a estima şi prognostica valorile indici
lor ce le caracterizează, a determina interrelaţia de cauză-efect pentru elaborarea
măsurilor orientate spre prevenirea, eliminarea sau reducerea impactului factorilor
nocivi de mediu asupra sănătăţii, administrarea datelor (colectate şi investigate),
elaborarea prognosticului şi estimarea efectului medico-social şi economic al acti
vităţilor profilactice întreprinse de stat.
Majoritatea factorilor care determină starea sănătăţii populaţiei în mare măsură
depăşesc competenţa sistemului ocrotirii sănătăţii şi necesită o implicare largă a
diferitor ministere şi departamente.
Sarcina de integrare a eforturilor multisectorale a societăţii în ameliorarea să
nătăţii umane se înscrie ca direcţie prioritară în activitatea fiecărui minister, depar
tament, fiecărei instituţii şi organizaţie a statului indiferent de nivelul ierarhic, iar
organizarea şi coordonarea realizării acestei sarcini este pusă pe seama sistemului
de sănătate a ţării. Aceste sarcini pot fi specificate şi perfecţionate permanent prin
comisiile interministeriale de coordonare a problemelor (de pe lângă Guvern) şi
prin elaborarea şi realizarea diferitor programe, planuri, proiecte naţionale şi inter
naţionale. Drept exemplu este Planul Naţional de Acţiuni pentru Sănătate în relaţie
cu Mediul.
Igiena alimentaţiei este un domeniu care asigură supravegherea legislaţiei
sanitare privind produsele alimentare, a normelor şi regulilor sanitare privind igi
ena şi inofensivitatea produselor alimentare pe tot lanţul alimentar ..de la fermă
la furculiţă’', promovează şi implementează strategii, planuri de măsuri, programe
naţionale în domeniul reducerii riscului toxiinfecţiilor alimentare şi a altor boli
condiţionate de factorul alimentar, a bolilor şi tulburărilor de nutriţie.
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Igiena muncii studiază acţiunea procesului de muncă şi a factorilor mediului
ocupaţional asupra organismului uman cu scopul de a elabora cerinţe şi normative
igienice, măsuri sanitaro-antiepidemice şi curativ-profilactice axate spre crearea
condiţiilor optime de muncă, menţinerea şi promovarea sănătăţii muncitorilor.
Probleme de actualitate a igienei muncii: normarea igienică a diferitor factori
chimici, fizici, biologici, fiziologici, psiho-emoţionali şi a procesului de muncă
în combinare şi îmbinare cu estimarea acţiunii lor în mediul ocupaţional şi în
conjurător; studierea influenţei procesului de muncă asupra organismului uman
şi a unor funcţii; depistarea schimbărilor fiziologice şi psiho-emoţionale care au
loc în organism sub influenţa muncii fizice şi mintale; raţionalizarea organizării
muncii, odihnei, regimului optimal de muncă şi odihnă; elaborarea cerinţelor şi
normelor igienice care ar contribui la raţionalizarea proceselor tehnologic şi de
muncă, confecţionarea şi folosirea maşinilor, utilajului şi instalaţiilor de calitate
şi inofensive; prezentarea administraţiei întreprinderilor a propunerilor sanitarotehnice ce au ca scop mecanizarea, automatizarea, ermetizarea proceselor teh
nologice şi de muncă, montarea sistemelor de ventilare aspiraţie-refulare pentru
crearea condiţiilor sanogene de muncă; contribuirea la crearea condiţiilor opti
male, inofensive şi confortabile de muncă ce le-ar păstra sănătatea muncitorilor
şi le-ar ridica productivitatea muncii; profilaxia traumatismului şi neadmiterea
accidentelor de muncă; diminuarea morbidităţii generale, cu incapacitate tem
porară de muncă, bolilor şi otrăvirilor profesionale; elaborarea şi implementarea
măsurilor de igienă profesională la efectuarea lucrărilor cu substanţe toxice; con
trolul asupra efectuării calitative a examenelor medicale profilactice la angajare
şi periodice a muncitorilor supuşi acţiunii factorilor nocivi şi nefavorabili din
mediul de producere; contribuţii la angajarea în muncă (din punctul de vedere al
igienei şi securităţii muncii) a fem eilor gravide, adolescenţilor, persoanelor cu
boli cronice etc. De asemenea, Igiena Muncii asigură:
1. Studierea acţiunii factorilor de risc profesional din mediul de producere
asupra organismului muncitorilor. Studierea condiţiilor igienice de muncă, polu
area aerului din zona de muncă cu praf, gaze, vapori, aerosoli, acţiunea factorilor
meteorologici, microclimaterici, zgomotului, vibraţiei, câmpului electromagnetic,
infra-ultrasunetului etc.
2. Studierea schimbărilor fiziologice şi patologice care au loc în organismul
uman în procesul de muncă, monitorizarea stării sănătăţii muncitorilor (morbidi
tatea generală, profesională şi cu incapacitate temporară de muncă, traumatismul
etc.), plenitudinea acoperirii cu examene medicale la angajare şi periodice a anga
jaţilor supuşi acţiunii factorilor nocivi din mediul ocupaţional.
3. Evaluarea stării sanitaro-tehnice şi eficacităţii igienice a instalaţiilor şi
sistemelor de ventilare, încălzire, iluminare, aprovizionare cu apă potabilă, cana
lizare etc.
Igiena copiilor şi adolescenţilor este un domeniu care asigură supravegherea
legislaţiei sanitare privind condiţiile mediului de instruire, educaţie, odihnă şi pro
movare a modului sănătos de viaţă al copiilor şi adolescenţilor, monitorizează sta
rea de sănătate a lor şi factorii ce o determină, dezvoltarea lor fizică, promovează şi
implementează strategii, programe naţionale, planuri de măsuri în scopul asigurării
condiţiilor optime de viaţă şi sănătate a generaţiei tinere.
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23.7. EVALUAREA STĂRII SANITARO-EPIDEMIOLOGICE
ÎN TERITORIU ŞI A ACTIVITĂŢII CENTRULUI
DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ
Orice sistem, serviciu sau organizaţie instituite de societate deţin o misie ori
entată spre satisfacerea aşteptărilor celora care le-au fondat. Misia Serviciului sa
nitaro-epidemiologic de stat exprimă aşteptările societăţii (aşteptări ale diferitor
grupuri sociale, profesionale sau nonguvernamentale, a cetăţenilor, a organelor de
administrare publică a statului) în asigurarea securităţii sanitaro-epidemiologice
şi de îmbunătăţire a indicatorilor de sănătate a populaţiei prin activităţi de supra
veghere, prevenire şi profilaxie a maladiilor. Activităţile întreprinse în acest sens
de către sistemul de sănătate Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de stat necesită a
fi racordate la cerinţele teoriei manageriale contemporane, care prevede aplicarea
succesivă a etapelor de dirijare (management) orientate spre obţinerea efectului
scontat. Progresul în realizarea misiei Serviciului este indispensabil de capacităţile
analitice (sau de evaluare) ale acestuia, capacităţi care prezintă dovezi pentru luarea
deciziilor argumentate. La baza oricărui proces decizional este plasată informaţia
despre starea fenomenelor tutelate, fenomene (stări) ale căror caracteristici sunt
exprimate în valori absolute sau relative (şi nu numai), iar gradul interpretării anali
tice a acestora determină calitatea şi credibilitatea informativă a rezultatelor - bază
pentru luarea deciziilor.
23.8.
INFORMAŢIA MEDICALĂ
ŞI TEHNOLOGIILE INFORMAŢIONALE ÎN PROCESUL ANALITIC
Trecerea sistemului de sănătate, inclusiv a Serviciului Sanitaro-Epidemiologic
de stat, la activităţi funcţionale bazate pe forme şi metode intensive, raţionale şi
cost-eficiente n-a diminuat necesitatea în informaţie, ci din contră, rolul acesteia a
crescut semnificativ. La etapa actuală, pentru dirijarea serviciului şi luarea decizii
lor, nu se mai acceptă aplicarea elementului empiric. în acest context, componenta
medicinei bazate pe dovezi este argumentul de bază al funcţiei de luare a deciziilor.
Astfel, necesitatea de aplicare a argumentelor multidisciplinare şi plurifactoriale în
luarea deciziilor devine „piatra de temelie” a managementului contemporan, pro
dusul final al căruia trebuie să satisfacă aşteptările sociale. în consecinţă, cerinţele
către fluxul informaţional, volumul şi calitatea acestuia trebuie racordate la unele
exigenţe, care includ:
> reprezentativitatea informaţiei, care este legată de corectitudinea selectării
şi formării acesteia, în scopul redării obiective a caracteristicilor, proprietă
ţilor obiectului;
> plenitudinea informaţiei, care presupune existenta setului minim de carac
teristici suficiente pentru adoptarea deciziei;
> sensibilitatea informaţiei sau posibilitatea datelor de a depista acele feno
mene pentru care sunt destinate;
> oportunitatea informaţiei, prin care se înţelege prezentarea datelor la mo
mentul oportun pentru adoptarea deciziilor;
> fezabil itatea informaţiei sau care este realizabilă în colectare, stocare şi analiză;
> veridicitatea informaţiei sau care este autentică, corespunde realităţii etc.
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Informaţiile masive contemporane de date, care sunt acumulate în Serviciul
Sanitaro-Epidemiologic de stat, sunt imposibil de a fi analizate manual. De aceea,
în ajutorul specialiştilor vine tehnica modernă de calcul, tehnologiile informaţiona
le şi comunicative, apte pentru acumularea, stocarea şi analiza datelor, iar în baza
SOFT-urilor aplicative (special elaborate) - capabile de a propune variante de opţi
uni pentru luarea deciziilor. Acestea din urmă presupun o cunoaştere bună a tehnicii
de calcul din partea medicilor, deţinerea capacităţilor de a pune problema faţă de
specialiştii în domeniul elaborării SOFT-urilor (inginerii programatori).
Modificarea structurii indicatorilor de sănătate, inclusiv a structurii incidenţei
şi prevalenţei patologiilor din ultimii 20-25 ani, ca rezultat al fenomenelor socioeconomice, medico-demografice ş.a., intervenite în societate, plasează astăzi în
prim plan - ca problemă de sănătate publică - maladiile de geneză neinfecţioasă.
Astfel, cauza declanşării şi manifestării acestora este complexul de factori identifi
carea şi cuantificarea cărora este posibilă doar prin aplicarea argumentată a meto
delor matematice de analiză.
23.9.
DOCUMENTAŢIA STATISTICĂ MEDICALĂ
A SERVICIULUI SANITARO-EPIDEMIOLOGIC DE STAT
Actualmente în fluxul informaţional al Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de
stat al ţării sunt folosite sumar cca 150 de formulare statistice de evidenţă medicală
primară, rapoarte statistice şi dări de seamă. Toată documentaţia informaţională a
Serviciului poate fi divizată în 4 mari grupe:
a) statistico-medicală (medico-demografică; a stării de sănătate; stării sanita
ro-epidemiologice; de asigurare cu servicii medico-sanitare; a stării funcţi
onale şi de activitate a instituţiilor sistemului; asigurare, pregătire, ampla
sare şi perfecţionare a personalului profesional);
b) economico-financiară a sistemului;
c) de asigurare tehnico-medicală; cu medicamente, diagnostice şi reactive;
d) documentaţie ştiinţifico-medicală, elaborată şi utilizată conform programe
lor şi planurilor de cercetare etc.
Documentaţia statistică din medicina preventivă mai poate fi divizată în de
pendenţă de profilul unităţilor funcţionale - documentaţie pentru activităţile de
laborator (sanitaro-igienic, microbiologic, radiologie etc.) şi al structurilor opera
tive (de igienă şi epidemiologie). De regulă, documentaţia stat.stică este expusă în
formă de fişe, blanchete, formulare, registre, bonuri ş.a., toate din ele sunt oficia!
aprobate prin ordinul Ministerului Sănătăţii, deţinând un număr de înregistrare în
reestrul documentaţiei statistice medicale. Concomitent trebuie d ; ştiut, că pre
ponderent documentaţia statistică medicală se completează la niveluri primare (în
structuri şi instituţii), apoi prin intermediul rapoartelor sumare se prezintă organe
lor centrale sau instituţiilor de nivel superior, unde are loc procesul de generalizare
a informaţiei pe întreg Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de stat (în cazul SSES
- la nivelul CNŞPMP). însă există informaţii statistice care sunt colectate direct la
nivelul superior.
De asemenea, trebuie de menţionat, că unele tipuri de documente statistice me
dicale sunt utilizate de diferite structuri ale sistemului de sănătate sau sunt alcătuite
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de către serviciul de Asistenţă Medicală Primară (AMP), apoi transmise instituţiilor
din SSES pentru evidenţă şi activităţi funcţionale de rigoare. Astfel, Fişa de decla
rare urgentă despre depistarea bolilor infecţioase, intoxicaţiilor şi toxiinfecţiilor
alimentare şi profesionale acute, despre reacţii adverse la administrarea prepara
telor imunobiologice (formularul nr. 058/e) este completată de către medicul care
stabileşte diagnosticul sau de lucrătorul medical (în lipsa medicului) care suspectă
boala infecţioasă, expediind ulterior documentul la Centrul de Medicină Preventivă
(CMP) teritorial pentru demararea activităţilor specifice, inclusiv pentru colectarea
şi analiza datelor la acest capitol pe teritoriul respectiv. Analogic se procedează şi
cu unele fişe de îndreptare pentru investigaţiile microbiologice de laborator etc. Din
cuantumul documentelor statistice medicale ale SSES pot fi nominalizate:
- fişa medicală a bolnavului de ambulatoriu - formularul nr. 025/e;
- registrul de evidenţă a bolilor infecţioase - formularul nr. 060/e;
- registrul de evidenţă a probelor şi eliberarea rezultatelor investigărilor formularul nr. 300/e;
- registrul de evidenţă a rezultatelor examinării apelor de suprafaţă şi apelor
reziduale - formularul nr. 324/e;
- procesul-verbal de măsurare a zgomotului şi vibraţiei - formularul nr. 334/e;
- fişa de anchetă epidemiologică a focarului de boală infecţioasă -form ularul
nr. 357/e;
- fişa de anchetă epidemiologică a focarului cu infecţia HIV/SIDA - formu
larul nr. 357-1/e;
- registrul de evidenţă a investigaţiilor microbiologice la intoxicaţii alimen
tare - formularul nr. 370/e;
- registrul de evidenţă a investigaţiilor sanitaro-helmintologice - formularul
nr. 379/e;
- registru] investigaţiilor microbiologice ale aerului - formularul nr. 380/e;
- registrul de înregistrare a investigaţiilor microbiologice la meningococi şi
alţi agenţi patogeni ai meningitei - formularul nr. 397-1/e;
- darea de seamă privind starea sanitaro-epidemiologică în raion, municipiu formularul nr. 18-san;
- raportul statistic (lunar, anual) privind bolile infecţioase şi parazitare - for
mularul nr.2;
- şi alte documente de evidentă medicală primară şi de dare de seamă din
SSES.
în marea lor majoritate, astăzi, datele incluse în fişele de evidenţă medicală
primară şi generalizarea lor în rapoarte de dare de seamă continuă a fi alcătuite
manual. Pentru SSES, începând cu anul 1995 unele formulare statistice de dare
de seamă au fost trecute pentru gestionare în varianta electronică, atât pentru evi
denţă şi stocare, cât şi pentru analiză şi transmitere prin poşta electronică, fapt ce a
sporit esenţial funcţionalitatea structurilor şi capacitatea de analiză a lor. însă, din
anumite motive obiective şi subiective, procesul de trecere completă a sectorului
statistic la noi tehnologii informaţionale este încă la un nivel foarte scăzut. La acest
capitol, actualmente, se cere de a intensifica activitatea de asigurare a Serviciului
Sanitaro-Epidemiologic de stat cu noi tehnologii informaţionale, de fortificare a
potenţialului intelectual şi a capacităţilor tehnico-materiale.
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Trebuie de subliniat faptul, că documentaţia medicală, după caracterul său, este
în fond clasată ca documentaţie pentru uz de serviciu. Ea trebuie să fie accesibilă
doar pentru personalul medical, care deţine capacităţile profesionale şi intelectuale
pentru analiza şi interpretarea acesteia.
23.10. INDICATORI DE EVALUARE
A ACTIVITĂŢII SERVICIULUI SANITARO-EPIDEMIOLOGIC
Evaluării sunt supuşi în egală măsură, atât indicatorii ce determină nivelul să
nătăţii populaţiei, cât şi cei despre starea sanitaro-epidemiologică, precum şi in
dicatorii privind acţiunile întreprinse de sistemul de sănătate. Astfel, reieşind din
acest postulat metodologic, evaluarea diferă prin indicatorii care sunt calculaţi în
dependenţă de subiect. Pot fi indicatori de proces sau indicatori de rezultat. Indi
catorii de proces estimează din punct de vedere cantitativ şi calitativ volumul şi
eficacitatea acţiunilor întreprinse de către specialist sau structură, instituţie (ex.:
număr de probe cercetate, focare epidemice investigate, număr de obiective cerce
tate, unele din ele stabilite cu abateri de la cerinţele legislaţiei în vigoare etc.), în
timp ce indicatorii de rezultat vor estima situaţia, fenomenul, starea subiectului în
perioada de referinţă, inclusiv starea de sănătate (ex.: nivelul morbidităţii, starea
demografică etc.).
Evaluarea stării sanitaro-epidemiologice a teritoriului administrativ include
două componente: a) starea de sănătate a populaţiei; b) starea factorilor mediului
(mediul constituit din factorii biologici, chimici, fizici, sociali, economici, psihici:
factori de trai. ocupaţionali. de instruire şi educaţie, de alimentaţie etc.). Indicatorii
ambelor componente sunt estimaţi ca indicatori de rezultat.
La rândul ei, starea sanitaro-epidemiologică, pe lângă factorii sus-menţionaţi.
este determinată şi de activitatea instituţiilor sistemului de sănătate, inclusiv a cen
trelor de medicină preventivă - ca exponenţi ai Serv iciului Sanitaro-Epidemiologic
de stat. Analiza activităţii acestor instituţii este evaluată prin indicatori cantitativi şi
calitativi sau cum am menţionat mai sus - prin indicatori numiţi de proces.
Astfel, starea sanitaro-epidemiologică ca o componentă a sănătăţii publice este
estimată printr-un complex de indicatori, conţinutul managerial al cărora contribuie
direct şi indirect la luarea deciziilor, la argumentarea propunerilor bazate pe dovezi,
propuneri de ameliorare a condiţiilor mediului de viaţă, de eliminare sau diminuare
a influenţei factorilor de risc pentru sănătatea umană, propuneri şi recomandări
pentru politicile de sănătate, propuneri pentru planurile naţionale de acţiuni în
anumite domenii etc.
Ca sursă de informaţie pentru evaluarea stării sanitaro-epidemiologice servesc
datele din formularele statistice (oficiale) de evidenţă medicală primară şi rapoar
tele statistice (care deţin o frecvenţă de prezentare: lunară, trimestrială, semestrială
şi anuală). Acestea din urmă sunt gestionate atât de instituţiile de medicină pre
ventivă - CMP - centrele de medicină preventivă teritoriale, cât şi de Instituţiile
Medico-Sanitare Publice (ISMP, cu reţeaua respectivă: CMF - centrele medicilor
de familie; OMF - oficiile medicului de familie; CS - centrele de sănătate, dar şi de
SR - spitalele raionale, municipale, republicane, SCR - spitalul clinic republican;
Institute de Cercetări Ştiinţifice pe profiluri etc.).
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23.10.1.
METODE DE ANALIZĂ
A INDICATORILOR SERVICIULUI SANITARO-EPIDEM IOLOGIC DE STAT

Indicatori ai stării de sănătate a populaţiei:
în Medicina Preventivă indicii de sănătate a populaţiei sunt evaluaţi sub as
pectul identificării legăturii dintre factorii de mediu, care deţin un impact negativ
asupra sănătăţii populaţiei, cuantificării acestui impact, şi elaborarea măsurilor de
eliminare, diminuare sau profilaxie a influenţei factorilor asupra sănătăţii umane,
în continuare vom prezenta unii indicatori semnificativi şi metoda (procedeul) de
calculare a lor.
Natalitatea. Rata natalităţii:
Numărul de naşteri la 1 000 de locuitori ai teritoriului administrativ sau ra
portul dintre numărul de copii născuţi vii şi numărul populaţiei din teritoriul de
referinţă la 1 000 de locuitori ai acestui teritoriu.
Dinamica pozitivă: creşterea indicelui de natalitate faţă de perioada precedentă.
Mortalitatea. Rata mortalităţii (generale şi infantile):
Numărul de decese la 1 000 de locuitori ai teritoriului administrativ sau rapor
tul dintre numărul de decese în populaţie şi numărul total al populaţiei din teritoriul
de referinţă la 1 000 de locuitori ai acestui teritoriu.
Rata mortalităţii infantile - raportul dintre numărul deceselor la copii până la
1 an (11 luni şi 29 de zile) către numărul total de copii până la 1 an / la 1 000 de
copii născuţi vii.
Dinamica pozitivă: diminuarea indicelui de mortalitate faţă de perioada pre
cedentă.
Rata mortalităţii infantile după form ula lui Rats:
Numărul cauzelor de decese înregistrate la copii născuţi vii în vârstă 0-12 luni
(11 luni 29 de zile) în perioada de raportare către 2/3 născuţi vii în anul curent + 1/3
născuţi vii în anul precedent.
Sporul natural.
Reprezintă diferenţa dintre numărul de născuţi şi numărul decedaţilor la 1 000
de locuitori ai teritoriului de referinţă.
Dinamica pozitivă: creşterea indicatorului faţă de perioada precedentă sau
prevalarea cazurilor de naşteri (copii vii născuţi) către numărul de decese la 1 000
de locuitori comparativ cu perioada precedentă.
Durata medie a vieţii:
Reprezintă numărul de ani pe care-i vor trăi în medie cei născuţi în perioada
respectivă, dacă în decursul vieţii lor nivelul mortalităţii la fiecare vârstă va rămâne
acelaşi, cum a fost în anul naşterii. Se calculează de către organele de statistică a
ţării
Dinamica pozitivă: creşterea indicatorului duratei medii a vieţii faţă de peri
oada precedentă.
Morbiditatea: Rata morbidităţii (incidenţa, prevalenţa):
Rata incidenţei - exprimă frecvenţa de înregistrare a cazurilor noi de boală
(sau boli) într-o perioadă de timp strict determinată, la 1 000 populaţie (%o). Prin
urmare, reprezintă raportul fenomenelor (cazurilor) noi (primar înregistrate) de
boală către numărul total al populaţiei teritoriului administrativ estimat la 1 000 de
locuitori. Prin prisma anumitor entităţi sau clase de boli, indicele se estimează la
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] 00 mii de locuitori; la fel - la 100 mii de locuitori se estimează pentru grupele de
vârstă (copii, adolescenţi şi maturi).
Rata prevalenţei - exprimă frecvenţa de înregistrare a cazurilor noi şi cazuri
„vechi” sau cazurilor din anii precedenţi, dar acutizate şi înregistrate din nou în
anul de referinţă la 1 000 de locuitori (%o). Calcularea reprezintă raportul sumei fe
nomenelor (cazurilor) de boli acute şi cronice înregistrate în anul de referinţă către
numărul total al populaţiei teritoriului administrativ estimat la 1 000 de locuitori.
Prin prisma anumitor entităţi sau clase de boli indicele se estimează la 100 mii de
locuitori; la fel - la 100 mii de locuitori se estimează pentru grupele de vârstă (co
pii, adolescenţi şi maturi).
Dinamica pozitivă: diminuarea indicatorilor faţă de perioada precedentă.
Incidenţa prin otrăviri (intoxicaţii) alimentare:
Numărul cazurilor înregistrate de otrăviri (intoxicaţii) alimentare în perioada
de raportare către numărul total al populaţiei la 100 mii de locuitori.
Dinamica pozitivă: diminuarea indicatorului faţă de perioada precedentă.
Analogic se estimează pentru maladiile de origine infecţioasă.
Ponderea devierilor în dezvoltarea fizică a copiilor:
Reprezintă ponderea copiilor cu devieri de la standardul de dezvoltare fizică
faţă de numărul copiilor examinaţi, exprimat în %.
Indicele de sănătate la copii şi adolescenţi:
Reprezintă ponderea copiilor şi adolescenţilor complet sănătoşi în mediul
populaţional de vârsta 0-17 ani (17 ani 11 luni şi 29 de zile), înregistraţi în peri
oada de raportare (exprimat în %). Este un indicator al proporţiei celor sănătoşi
(care n-au făcut boală în perioada de referinţă) raportat la numărul total de copii,
exprimat în %.
Dinamica pozitivă: creşterea indicelui faţă de perioada precedentă.
Morbiditatea cu incapacitatea temporară de muncă (ITM) sau rata incapa
cităţii temporare de muncă pe motiv de boală. In acest caz se estimează câţiva
indicatori:
a) Numărul de cazuri de boală cu ITM la 100 de lucrători sau numărul de ca
zuri de boală cu ITM raportate Ia numărul total de lucrători la întreprindere,
organizaţie, instituţie la 100 de lucrători.
b) Numărul de zile de boală cu ITM Ia 100 de lucrători.
c) Durata unui caz de boală cu ITM (exprimat în zile). Este numărul total de
zile de boală cu ITM raportat la numărul total de cazuri de boală cu ITM.
Morbiditatea profesională: reprezintă numărul de persoane (lucrători) la care
primar au fost stabilite cazuri de maladii profesionale, exprimate la 10 mii de lucră
tori sau raportul sumei cazurilor de maladii profesionale primar înregistrate către
numărul mediu anual de lucrători exprimat la 10 mii de lucrători.
Invaliditatea profesională: este raportul sumei cazurilor de invalizi pe motiv
de boală profesională, primar înregistrate către numărul mediu anual de lucrători
exprimat la 10 mii de lucrători.
în teritoriul administrativ poate fi evaluată invaliditatea generală, care repre
zintă frecvenţa cazurilor de invaliditate înregistrate în mediul populaţional (pe mo
tiv de orice boli sau traumatisme) la 10 mii de locuitori.
Dinamica pozitivă: diminuarea indicatorilor faţă de perioada precedentă.
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23.10.2. STAREA SANITARO-EPIDEM IOLOGICĂ
A OBIECTIVELOR SEMNIFICATIVE

Indicatori ai stării sanitaro-epidemiologice:
Evaluarea stării sanitaro-epidemiologice în Serviciul SES se efectuează în de
pendenţă de profilul obiectivelor, şi anume:
o obiective pentru copii şi adolescenţi;
o obiective de alimentaţie (publică, industrie alimentară, comerţ);
o obiective de
mediu şi habitat uman. agrement;
o obiective de
producere (agricole, industriale).
Ordinea de evaluare a obiectivelor se efectuează conform criteriilor calitative
de corespundere a stării lor sanitaro-epidemiologice, respectiv:
■ stare satisfăcătoare sau obiective de grupul I, la care starea sanitaro-igienică corespunde regulilor şi normelor sanitare în vigoare, la acestea nu se
constată sporiri ale CM A sau ale NMA, conform rezultatelor cercetărilor de
laborator sau instrumentale;
■ stare nesatisfacătoare, sau obiective de grupul II, la care starea sanitaroigienică nu corespunde regulilor şi normelor sanitare în vigoare, însă nu se
constată sporiri ale CMA sau ale NMA, conform rezultatelor cercetărilor de
laborator sau instrumentale;
■ stare sanitaro-epidemiologică critică sau obiective de grupul II, la care sta
rea sanitaro-igienică nu corespunde regulilor şi normelor sanitare în vi
goare, se constată sporiri ale CMA şi ale NMA, conform rezultatelor cer
cetărilor de laborator sau instrumentale; se înregistrează cazuri de maladii
profesionale, infecţioase şi intoxicaţii (otrăviri) alimentare; sunt aplicate
măsuri de constrângere administrativă ş.a.
Indicatorii se calculează la profilul obiectivelor sus-menţionate în %, respectiv
formulelor:
a) Nr. obiective (pe fiecare din grupele sanitaro-igienice') x j q q
Nr. total de obiective supuse supravegherii

b) Nr. probe investigate (pe grupele de obiectivei care nu corespund normelor x

j q q

Nr. total de probe investigate

Indicatori de activitate operativă:
a) Nr. cazuri de boală (intoxicaţii cercetate si cauza stabilită ,, jqq
Nr. total cazuri de boală (intoxicaţii) de acest tip

b) Nr. cazuri de boală (intoxicaţii-)cercetate si cauza stabilită

jqq

Nr. total de cercetări ale cazurilor de boală (intoxicaţii)

c) Nr. obiective (în construcţie si reconstrucţiei supravegheate

x

j q q

Nr. total de obiective în construcţie şi reconstrucţie

d) Nr. obiective în funcţiune supravegheate în per, de referinţă_________ x Ю0
Nr. total de obiective în funcţiune care urmau a fi supravegheate după plan

e) Nr. angajaţi cuprinşi cu examene medicale profilactice ^

jqq

Nr. total de angajaţi care urmau să fie cuprinşi
cu examene medicale profilactice

597

O

Nr. populaţiei cuprinse cu vaccinare profilactică (decretaţii „ inn
Nr. populaţie care urma sa fie cuprinsa cu vaccinare
profilactică (din cei decretaţi)

Ca criterii: numărul de erupţii în teritoriu sau lipsa erupţiilor; diminuarea erup
ţiilor; focare cuprinse cu dezinfecţie profilactică; % de identificare a microflorei
patogene în focarele epidemice după dezinfecţie, inclusiv cea finală ş.a.
g) Nr. măsurilor de constrângere administrativă aplicate .. ]qq
Nr. de încălcare a legislaţiei sanitaro-epidemiologice
h) Nr. amenzilor încasate (total sau conform articolelor)
x jqq
N r. total de amenzi aplicate (total sau conform articolelor)
i) Nr. obiectivelor funcţionarea cărora a fost suspendată x jqo
N r. total de obiective identificate de grupa a III

Pentru instituţiile de copii şi adolescenţi unul din indicatorii principali se con
sideră calcularea indicatorilor ce caracterizează sănătatea acestora, estimându-se
ratele incidenţei, prevalenţei, structurii pe grupe de clase şi maladii, invaliditatea
etc. De asemenea, pentru instituţiile de copii şi adolescenţi se calculează indicii de
distribuţie a copiilor conform nivelului de sănătate (în %), respectiv se consideră
ca normative instituţiile în care cota parte a copiilor, adolescenţilor se încadrează,
respectiv:
- prima categorie (grupă) de sănătate = 65-80%;
- a II-a categorie (grupă) de sănătate = 15-35%;
- a III-a categorie (grupă) de sănătate = 0-5%.
j) Nr. persoane, atribuite la una din categoriile de sănătate v
Nr. total de copii (în teritoriu)
k) Nr. obiective (1.11. Ill diferenţiaţi identificate în perioada de ref. x jqq
N r. total de obiective (instituţii)

Starea igienică şi epidemiologică a factorilor de mediu (aerul atmosferic, ae
rul mediului închis (sau de muncă), apa de băut, bazinele deschise de apă, solul
mediul ocupaţional, mediul de instruire şi educaţie etc.):
Estimat prin indice de proporţie a numărului probelor (mostrelor, măsurărilor
instrumentale) care nu corespund cerinţelor sanitaro-epidemiologice către numărui
total de probe (de mostre, măsurători instrumentale) din mediul respectiv estimate
Ia 100 (în% ).
Sau caracteristica igienică a factorilor de mediu:
Indicele (rata) poluării aerului atmosferic: Numărul probelor de aer înregis
trate cu depăşiri ale concentraţiei maxime admisibile (CMA) la poluanţi (sumar)
faţă de numărul total de probe cercetate (în %).
Dinamica pozitivă a indicatorului: diminuarea indicelui procentual (%) de pro
be care nu corespund cerinţelor sanitaro-epidemiologice faţă de perioada preceden
tă în teritoriul administrativ (sau pe ţară).
Estimarea indicilor care caracterizează calitatea factorilor de mediu, doar pen
tru stabilirea respectării sau nerespectării cerinţelor igienice este o activitate ,.nefi
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nisată'' din punct de vedere profesional. Este principial de a estima starea de sănă
tate a populaţiei în raport cu aceste necorespunderi sau care este impactul şi riscul
factorilor de mediu pentru sănătatea populaţiei. La etapa actuală, această sarcină
conceptuală a dezvoltării Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de stat, a devenit o
direcţie strategică de primă prioritate pentru sănătatea publică. Anume prin prisma
acestei direcţii prioritare Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea nr.717
din 07.06.2001 „Despre aprobarea Concepţiei organizării si funcţionarii Monitoringului socio-igienic în Republica Moldova şi Regulamentului privind Monitoringul socio-igienic în Republica Moldova-' scopul cărora este stabilirea legăturii de
cauză-efect între indicii de sănătate a populaţiei şi factorii de mediu.
Un rol important în acest aspect îi revine procedeului metodic de evaluare a
riscului - indice care ne indică de câte ori e mai mare rata bolnavilor în rândul celor
expuşi factorului de risc (sau nociv) faţă de rata bolnavilor în rândul persoanelor
neexpuse riscului. Astfel, printr-un exemplu concret preluat din datele obţinute în
cadrul monitoringului socio-igienic, vom estima riscul pentru sănătatea populaţiei
(dintr-un teritoriu) în raport cu calitatea apei potabile (mai exact - apa din sursele
descentralizate - fântâni de mină, care nu corespunde cerinţelor sanitaro-epidemio
logice, conform indicatorilor chimici şi microbiologici). Ca exemplu, pentru calcu
le au fost selectate datele prezentate de către CMP a mun. Bălţi (a.2005). Evaluarea
riscului s-a efectuat prin metoda tradiţională, folosind etapele de calcul ale indicilor
din tabelul „de contingenţă 2X2”.
Din datele prezentate s-a stabilit:
> Populaţia, care foloseşte (expusă) apa din sursele descentralizate (apa care
nu corespunde cerinţelor sanitaro-epidemiologice din fântânile de mină), a consti
tuit 6 906 persoane.
> La ei s-au înregistrat pe parcursul perioadei de referinţă patologii ale orga
nelor sistemului gastrointestinal la 4 548 de persoane.
> Din cei expuşi n-au făcut boală - 2 358 de persoane.
> Populaţia municipiului (neexpusă), care se alimenta cu apa din sursele cen
tralizate, a constituit 140 J 94 de persoane.
> La aceştia prezenţa patologiei organelor gastrointestinale s-a înregistrat la
1 821 de persoane.
> Din ei n-au făcut boală în perioada de referinţă 138 373 de persoane.
Trebuie de confirmat că apa din surse descentralizate ale mun. Bălţi este un
factor de risc pentru sănătatea populaţiei. Mai jos sunt prezentate etapele schemei
desenului de cercetare şi a indicilor calculaţi.
Estimarea riscului de îmbolnăvire prin boli gastrointestinale a populaţiei care
se alimentează cu apă potabilă ai cărei parametri sanitaro-epidemiologici nu co
respund cerinţelor:
Etapa I: Calculăm rata Incidenţei (frecvenţa) răspândirii fenomenului de boală
în ambele colectivităţi şi obţinem respectiv: 658,6%o; 13%o şi total 50,7%o;
Etapa II: Calculăm Riscul expunerii = a/(a+b) şi riscul neexpunerii = c/(c+d),
unde (a/a+b) = P,, iar (c/c+d) = P0;
(4548/4548+2358) = 0,659 = P, sau 65,9%;
şi (1821 /1821 +138373) = 0,013 - P0 sau 1,32%.
Etapa a lll-a: Calculăm Riscul relativ, care reprezintă proporţia riscurilor:
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Rr = (a/(a+b)/(c/(c+d);

Rr = ( 4548/4548-1-2358)/( 1 821/1821+138373)=50,701.
Etapa a IV-a: Calculăm proporţia riscurilor (Odds ratio) OR= (a/b)/(c/d) =
146,56, pentru populaţia expusă riscului şi cea neexpusă riscului, de fapt care ne
indică de câte ori este mai mare numărul absolut al bolnavilor în cohorta celor
expuşi riscului (adică, care se alimentează cu apă ce nu corespunde cerinţelor
sanitaro-epidemiologice) faţă de bolnavii fără risc (sau care se alimentează cu apa
din sursa alternativă).
Astfel, riscul de a face o boală a tractului digestiv in condiţiile alimentării cu
apa de băut din surse descentralizate (pentru mun. Bălţi) este de 50,7 ori mai mare
decât la populaţia care se alimentează din surse centralizate de apă potabilă.
Etapa a V-a: Calculăm Riscul Atribuibil (RA), care indică cu cât este mai
mare riscul de a face o boală a sistemului gastrointestinal la persoanele expuse fac
torului de apă din surse descentralizate faţă de populaţia neexpusă; RA = R(exp.)R(neexp.)=0,646 sau 64,6%, luând în considerare formula de interpretare a rezul
tatelor obţinute, precum:
RR
RA
Concluzia
RR>1 RA>0 Factor de risc;
RR=1 RA=0 Factor indiferent;
RR<1 RA<0 sau Factor de protecţie.
Fracţiunea (proporţia, ponderea) atribuibilă Factorului de Risc = RR - 1
reprezintă: Rexp - Rnexp/Rexp = (a/a+b) - (c/c+d) / (a/a+b) sau (0,659 - 0,013)/
0.659 = 0,981 sau în % = 98,1% - se autentifică ca factor de risc; iar fracţiunea
(proporţia, ponderea) atribuibilă Factorului de Risc pentru întreaga populaţie
este prezentată prin formula:
Rp-Rneexpusi/ Rp * 100
unde Rp - este incidenţa bolii în populaţie.
Obţinem: (0,0433 - 0.013)/0,0433 x 100= 69,6% .
In concluzie:
în baza rezultatelor obţinute se poate afirma, că apa potabilă din sursele des
centralizate, din care se alimentează populaţia municipiului Bălţi, este un factor de
risc major care compromite starea de sănătate a populaţiei, contribuind la dezvol
tarea (apariţia) maladiilor sistemului digestiv, incidenţa cărora pentru populaţia ex
pusă factorului de risc atinge valoarea de 658,6%o, comparativ cu incidenţa (13%o)
la populaţia care se alimentează cu apă, din surse centralizate de aprovizionare.
23.11.
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE
ORGANELOR ŞI INSTITUŢIILOR
SERVICIULUI SANITARO-EPIDEMIOLOGIC DE STAT
Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat reprezintă un sistem unic de organe
şi instituţii de reglementare a supravegherii, monitorizării şi expertizei sanitaroepidemiologice, condus de Ministerul Sănătăţii, care activează în conformitate cu
Legea ocrotirii sănătăţii, nr. 411 - XIII din 28.03. 1995 (Monitorul Oficial al Re
publicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), Legea privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei, nr. 1513-XII din 16.06.1993 (republicată în Monitorul
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Oficia! al Republicii Moldova, 2003, nr. 60-61, art.259) şi Regulamentul privind
supravegherea sanitaro-epidemiologică de stat în Republica Moldova, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 423 din 03.05.2000 (Monitorul Oficial al Republicii Mol
dova, 2000, nr. 54-56, art.505).
Activitatea de bază a Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat constă în efec
tuarea supravegherii sanitaro-epidemiologice de stat în Republica Moldova, care
include: supravegherea sanitaro-epidemiologică a calităţii factorilor mediului şi a
produselor alimentare, a condiţiilor de muncă, de instruire şi educare, de trai şi
odihnă etc., care pot influenţa sănătatea, supravegherea curentă şi preventivă pri
vind respectarea regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat de către
ministere, instituţii, organizaţii, unităţi economice, persoane juridice şi fizice.
Scopul principal al supravegherii sanitaro-epidemiologice de stat este ocroti
rea sănătăţii publice prin relevarea factorilor ce o influenţează» prin elaborarea re
comandărilor şi efectuarea controlului asupra realizării măsurilor sanitaro-igienice
şi sanitaro-antiepidemice orientate spre:
- traducerea în viaţă a măsurilor profilactice şi antiepidemice, extinderea
imunizării populaţiei faţă de agenţii anumitor boli contagioase;
- asigurarea inofensivităţii circuitului alimentar;
- asanarea condiţiilor de muncă, instruire, educare, trai şi odihnă a populaţiei;
- prevenirea, lichidarea sau reducerea nivelului de poluare a mediului;
- minimalizarea consecinţelor calamităţilor naturale şi ale altor situaţii ex
cepţionale pentru sănătatea publică;
- ridicarea nivelului de cultură sanitară a populaţiei prin educaţie pentru să
nătate, prin promovarea sănătăţii şi a unui mod de viaţă sănătos;
- informarea completă, obiectivă şi veridică a factorilor de decizie şi a popu
laţiei asupra stării sanitaro-epidemiologice în ţară.
Din sistemul Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat fac parte:
- M edicul-şef sanitar de Stat al Republicii Moldova;
- Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă;
- centrele de medicină preventivă municipale, ale raioanelor, Unităţii Terito
riale Autonome Găgăuzia şi ale raioanelor de est ale Republicii Moldova.
Instituţiile Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat, care sunt subdiviziuni
interioare ale acestuia, efectuează în teritoriul deservit supravegherea sanitaro-epidemioiogică asupra:
• executării legislaţiei Republicii Moldova, hotărârilor autorităţilor adminis
traţiei publice centrale şi locale, precum şi a regulamentelor şi ordonanţelor Mi
nisterului Sănătăţii în partea ce se referă la asigurarea sanitaro-epidemiologică a
populaţiei de către ministere, întreprinderi, instituţii, organizaţii, de alţi agenţi eco
nomici, indiferent de forma de proprietate, precum şi de persoane fizice;
• realizării măsurilor şi respectării regulilor şi normativelor sanitaro-epide
miologice de stat la atribuirea terenurilor pentru construcţie, la sistematizarea şi
construcţia localităţilor, construcţia şi reconstrucţia întreprinderilor, la modificarea
profilului întreprinderii şi proceselor tehnologice de producere, la darea în exploa
tare a caselor de locuit, edificiilor social-culturale, de producţie şi altor construcţii;
• înfăptuirii măsurilor şi respectării regulilor şi normativelor sanitaro-epide
miologice de stat în procesul de fabricare, prelucrare culinară, păstrare, transportare
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şi comercializare a produselor alimentare şi aditivilor alimentari, a utilajului tehno
logic pentru fabricarea şi prelucrarea culinară a produselor alimentare, de produce
re a ambalajului, materialelor pentru ambalare, vaselor pentru păstrarea produselor
alimentare, produselor cosmetice, de parfumerie şi igienă personală, materialelor
polimerice şi maselor plastice, utilizate în construcţia obiectelor de transportare a
apei potabile, locuinţelor şi edificiilor publice, mărfurilor şi articolelor de chimie
casnică, inclusiv la importul lor în ţară;
• realizării măsurilor şi respectării regulilor şi normativelor sanitaro-epi
demiologice de stat la producerea, importul, transportarea, păstrarea, folosirea şi
depozitarea substanţelor radioactive şi surselor de iradiere ionizantă, precum şi a
substanţelor toxice în producţia industrială, aplicarea pesticidelor, îngrăşămintelor
minerale şi altor agrochimicale;
• realizării măsurilor de prevenire şi lichidare a bolilor profesionale şi infec
ţioase, de protecţie sanitară a teritoriului ţării împotriva pătrunderii şi răspândirii
infecţiilor convenţionale şi altor boli infecţioase sau parazitare;
• înfăptuirii măsurilor pentru asigurarea populaţiei cu apă potabilă de calitate,
de prevenire, lichidare sau reducere a poluării apelor de suprafaţă folosite ca sursă
de apă potabilă şi în scopuri de asanare, odihnă şi alte necesităţi ale omului, a solu
lui şi aerului atmosferic cu deşeuri, reziduuri, degajări nocive de la întreprinderi şi
obiecte comunale;
• realizării măsurilor pentru prevenirea, reducerea şi înlăturarea zgomotului
şi altor factori fizici neionizanţi;
• respectării normelor sanitare de întreţinere a localităţilor şi a locurilor de
odihnă a populaţiei în afara oraşelor;
• înfăptuirii măsurilor de educare pentru sănătate şi promovarea unui mod de
viaţă sănătos al populaţiei şi pregătirea medico-igienică a specialiştilor din econo
mia naţională;
• realizării măsurilor şi respectării regulilor şi normativelor sanitaro-epide
miologice de stat privind protecţia aerului atmosferic, a aerului din incinte, de la
locurile de muncă etc. contra poluării cu factori chimici, biologici, fizici neionizanţi
şi de altă natură; respectării zonelor de protecţie sanitară dintre obiectele şi teritori
ile protejate;
• realizării măsurilor şi respectării condiţiilor optime de muncă ale angajaţi
lor, executării cerinţelor regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat,
ale altor acte normative privind procestle de producţie, instalaţiile tehnologice şi
sanitaro-tehnice, organizarea locurilor do muncă, mijloacele individuale şi colecti
ve de protecţie a angajaţilor, regimul de muncă, de odihnă şi de deservire social-igienică a lucrătorilor cu scopul de a preîntâmpina traumatismele, bolile profesionale,
infecţioase şi bolile (otrăvirile) determinate de condiţiile de muncă;
• realizării măsurilor şi respectării regulilor şi normativelor sanitaro-epide
miologice de stat privind protecţia solului contra poluării cu substanţe chimice şi
biologice potenţial periculoase pentru om, organismele biologice, inclusiv micro
biologice şi 'adioactive, în teritoriile localităţilor, unităţilor economice, inclusiv ale
celor agricole, ale instituţiilor şi organizaţiilor;
• corespunderii programelor, metodelor şi regimurilor de educaţie şi instrui
re, manualelor, tipăriturilor pentru copii, mijloacelor tehnice şi terminalelor video,
precum şi a mobilierului cu regulile sanitare;
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• corespunderii standardelor de stat, normelor şi regulilor în construcţie, re
gulilor de securitate a muncii, normelor veterinare şi fitosanitare cu prevederile
regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat şi a actelor normative în
domeniul asigurării bunăstării sanitaro-epidemiologice a populaţiei;
• respectării regulilor sanitare la derularea activităţilor cu substanţe chimice
şi biologice, cu microorganisme şi toxine.
Conducerea organelor şi instituţiilor Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de
Stat se pune, respectiv, în sarcina M edicului-şef sanitar de Stat al Republicii Mol
dova, adjuncţilor lui şi medicilor-şefi sanitari de stat ai raioanelor şi municipiilor şi
adjuncţilor lor.
M edicul-şef sanitar de Stat al Republicii Moldova şi adjuncţii lui, medicii-şefi
sanitari de stat ai raioanelor şi municipiilor, în conformitate cu art. 42 din Legea
privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei, au dreptul:
1) să înainteze autorităţilor publice propuneri în problemele executării legis
laţiei sanitare, precum şi referitor la proiectele planurilor de dezvoltare socială şi
economică a teritoriilor, programelor complexe de ocrotire a sănătăţii populaţiei, a
mediului, de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă şi de trai, orientate spre asigurarea
bunăstării sanitaro-epidemiologice a populaţiei;
2) să viziteze nestingherit (la prezentarea legitimaţiei de serviciu) şi să con
troleze întreprinderile, instituţiile, organizaţiile, alţi agenţi economici indiferent de
forma de proprietate, precum şi de condiţiile de muncă ale persoanelor care practică
muncă individuală, în scopul verificării respectării de către ele a legislaţiei sanitare,
a regulilor sanitare în vigoare şi efectuării de măsuri igienice şi antiepidemice;
3) să înainteze persoanelor fizice şi juridice cerinţe cu privire la necesitatea
efectuării de măsuri igienice şi antiepidemice şi la lichidarea încălcărilor legislaţiei
sanitare, protecţiei sanitare a teritoriilor de infiltrarea şi răspândirea bolilor deosebit
de periculoase (care necesită instituirea carantinei) şi altor boli. precum şi să exer
cite controlul asupra îndeplinirii acestor cerinţe;
4) să încredinţeze efectuarea expertizelor în domeniul asigurării sanitaro-epi
demiologice a populaţiei şi conform rezultatelor să prezinte persoanelor fizice şi
juridice avize argumentate;
5) să scoată la iveală şi să stabilească cauzele şi condiţiile apariţiei şi răspân
dirii bolilor contagioase, bolilor neinfecţioase şi intoxicărilor în masă ale oameni
lor, precum şi a bolilor profesionale;
6) să sisteze până la efectuarea măsurilor necesare şi lichidarea încălcărilor
existente a regulilor sanitare, iar în cazul imposibilităţii respectării lor să înceteze:
a) lucrările de proiectare şi construcţie, precum şi cele de dare în exploatare a
obiectelor finalizate şi reconstruite;
b) exploatarea întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor existente, unor sec
ţii şi sectoare de producţie, încăperilor clădirilor, instalaţiilor, utilajului, mijloacelor
tehnice, precum şi executarea unor feluri de lucrări, activităţi de producţie şi presta
rea serviciilor;
c) elaborarea, lansarea în producţie, fabricarea şi utilizarea producţiei econo
miei naţionale;
d) producerea, depozitarea, transportarea şi comercializarea materiei prime şi
a produselor alimentare, folosirea apei (surselor de apă) în scopuri gospodăreşti, de
menaj, culturale şi de asanare;
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7) să înainteze autorităţilor publice, precum şi organelor financiar-creditare
propuneri privind:
a) interzicerea sau introducerea pe anumite teritorii a unor condiţii şi regimuri
speciale de viaţă a populaţiei, sau desfăşurarea activităţii economice a ei,
orientate spre prevenirea răspândirii bolilor contagioase, a bolilor neinfec
ţioase şi intoxicărilor în masă ale oamenilor, şi lichidarea acestor boli;
b) suspendarea finanţării (creditării) lucrărilor de proiectare, construcţie, pre
cum şi a activităţii economice a persoanelor fizice şi juridice în cazul nerespectării de către ele a regulilor sanitare şi a hotărârilor organelor Serviciului
Sanitaro-Epidemiologic de Stat cu privire la sistarea sau încetarea acestor
feluri de lucrări şi tipuri de activitate;
8) să adopte decizii privind:
a) înlăturarea temporară de la muncă a persoanelor purtătoare de agenţi pa
togeni ai bolilor contagioase, care pot deveni surse de răspândire a lor în
virtutea specificului pe care îl execută sau al procesului de producţie în care
sunt antrenate;
b) îndreptarea la examenul medical şi supravegherea medicală a persoanelor
care au contactat cu bolnavii contagioşi;
c) internarea obligatorie în spital a bolnavilor contagioşi şi a persoanelor sus
pectate de a fi contaminate de boli contagioase, care prezintă pericol pentru
cei din jur;
d) efectuarea dezinfecţiei, dezinsecţiei şi deratizării în focarele de boli con
tagioase, precum şi în încăperile şi pe teritoriile unde se menţin condiţii
pentru apariţia şi răspândirea infecţiilor;
e) efectuarea vaccinării preventive a populaţiei sau a unor grupuri de persoane
conform indicaţiilor epidemice;
9) să invite la organele Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat persoanele
fizice şi juridice pentru examinarea materialelor privind cazurile de încălcare a le
gislaţiei sanitare;
10) să examineze cazurile de încălcare a regulilor sanitare şi să aplice amenzi
în conformitate cu articolele 4 2 ,42/1, 42/3,42/4,42/5,42/6,42/7,42/8,42/9,42/10,
42/11, 43 şi 53 din Codul cu privire la contravenţiile administrative, să transmită
materialele în organele de urmărire penală pentru intentarea procesului penal, să
prezinte factorilor de decizie ierarhic superiori propuneri privind aplicarea sancţi
unilor disciplinare;
11) să înainteze cerinţele privind:
a) compensarea daunei cauzate sănătăţii oamenilor;
b) restituirea către instituţiile curaţivo-profilactice şi sanitaro-epidemiologice
a cheltuielilor pentru efectuarea măsurilor igienice, antiepidemice şi curati
ve în cazul apariţiei bolilor contagioase, bolilor neinfecţioase şi intoxicări
lor în masă ale oamenilor;
c) achitarea amenzilor;
12) să primească fără restricţii de la persoanele fizice şi juridice date şi docu
mente necesare îndeplinirii sarcinilor ce le revin organelor Serviciului SanitaroEpidemiologic de Stat;
13) să ia probe de materiale, substanţe, articole, produse alimentare, aer, apă
şi sol pentru cercetări de laborator şi pentru efectuarea expertizei igienice;
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14)
să adopte decizii privind distrugerea producţiei pe care expertiza igienică
a recunoscut-o drept producţie de calitate inferioară, care prezintă pericol pentru
sănătatea oamenilor:
- M edicul-şef sanitar de Stat al Republicii Moldova are dreptul să aprobe în
modul stabilit reguli sanitare republicane, indicaţii şi recomandări metodice, să le
promulge şi să le pună în aplicare.
- M edicul-şef sanitar de Stat al Republicii Moldova şi adjuncţii lui de ase
menea au dreptul să însărcineze specialiştii în vederea efectuării expertizelor şi
consultărilor şi să prezinte persoanelor fizice şi juridice avize asupra normelor de
proiectare, documentaţiei tehnico-nonnative, tehnologice şi de exploatare pentru
producţia nouă (modernizată) a economiei naţionale şi tehnologia confecţionării
acesteia, asupra documentaţiei contractuale de livrare în republică a producţiei de
import destinate utilizării în economie şi în gospodăria casnică, a produselor ali
mentare şi materiei prime alimentare, precum şi asupra programelor şi regimurilor
de educaţie, instruire şi solicitare intelectuală şi fizică.
- Drepturile prevăzute la alineatul (1) punctele 2), 3), 5), 12) şi 13) din pre
zentul articol se extind şi asupra factorilor de decizie şi specialiştilor Serviciului
Sanitaro-Epidemiologie de Stat.
Totodată, M edicul-şef sanitar de Stat al Republicii Moldova, medicii-şefi sa
nitari de stat ai raioanelor şi municipiilor, alţi factori de decizie şi specialişti ai
Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat, care exercită supravegherea sanitaroepidemiologică de stat în limitele competenţei lor, în baza art. 43 din Legea privind
asigurarea sanitaro-epidemiologică de stat, sunt obligaţi:
1) să folosească la timp şi în măsură deplină împuternicirile acordate lor pen
tru prevenirea, scoaterea la iveală şi reprimarea încălcării legislaţiei sanitare;
2) să-şi coordoneze activitatea cu autorităţile publice, cu organizaţiile ob
şteşti interesate în apărarea drepturilor şi intereselor persoanelor fizice şi juridice,
în ocrotirea şi fortificarea sănătăţii, asigurarea bunăstării sanitaro-epidemiologice a
populaţiei;
3) să păstreze secretul de stat şi cel comercial în privinţa informaţiei obţinute
în timpul exercitării îndatoririlor funcţionale.
Factorii de decizie şi specialiştii Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat
poartă răspundere pentru îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor lor în modul
stabilit de legislaţia în vigoare.
Medicii-şefi sanitari de Stat, alţi factori de decizie şi specialişti ai Serviciului
Sanitaro-Epidemiologic de Stat care exercită supravegherea sanitaro-epidemiolo
gică de stat sunt reprezentanţi ai organelor administraţiei de stat şi se află sub ocro
tirea statului.
în activitatea lor ei sunt independenţi şi acţionează conform Constituţiei, legi
lor Republicii Moldova, decretelor Preşedintelui republicii, hotărârilor Guvernului
şi legislaţiei sanitare în vigoare pe teritoriul republicii.
Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat, ca structură a Ministerului Sănătăţii,
este desemnat ca organ central de notificare responsabil pentru efectuarea notifică
rilor către Secretariatul Organizaţiei Mondiale a Comerţului privind modificările
măsurilor sanitare şi prezentarea informaţiei despre activitatea sanitară.

60 5

CAPITOLUL 24

E X P E R T IZ A M E D IC A L Ă A V IT A L IT Ă Ţ II

24.1. NOŢIUNI GENERALE
Creşterea nivelului asistenţeijnedicale este un factor principal al Sistemului
Naţional de Ocrotire a Sănătăţii. în legătură cu aceasta se impune perfecţionarea
continuă a procesului de diagnosticare, tratament şi a măsurilor de reabilitare. în
acest scop în cadrul unităţilor sanitare se creează consilii medicale consultative.
Consiliul Medical Consultativ (CMC) constituie una dintre verigile esenţiale în
asigurarea realizării întregului complex de măsuri pentru atingerea şi menţinerea
unui nivel înalt de asistenţă medicală populaţiei.
în activitatea sa cotidiană, CMC are menirea să asigure exigenţa şi creşterea
continuă a profesionalismului cadrelor medicale, respectarea de către medic a nor
melor şi principiilor morale şi etice.
24.2. PRINCIPII DE BAZĂ ALE CMC
Consiliile medicale consultative există în cadrul diferitor unităţi sanitare (spi
tale, centre ale medicilor de familie, servicii consultative pentru femei, clinicile
Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie şi ale instituţiilor de cercetări ştiin
ţifice etc.). Din componenţa lor fac parte m edicul-şef adjunct pentru problemele
curative, un medic consultant şi medicul curant.
Preşedintele CMC este membru permanent al consiliului, iar ceilalţi dpi me
dici se schimbă în funcţie de afecţiunea de care suferă bolnavul examinat. în caz
de necesitate consiliul medical trimite bolnavii la consultaţie şi tratament în insti
tuţiile curative specializate.
CMC poate efectua controlul şi expertiza calităţii principiilor de diagnosticare
şi tratament, realizate atât de medicii curanţi, cât şi de către secţiile unităţii sanitare
sau unitatea sanitară în întregime, prezentând conducerii acestei unităţi informaţiile
şi propunerile corespunzătoare.
CMC sancţionează prelungirea concediului medical în corespundere cu „In
strucţiunea cu privire la modul de acordare a concediului medical în Republica
Moldova’’.
CMC ia decizia de îndrumare a bolnavilor şi invalizilor la organele de exper
tiză medicală a vitalităţii în vederea expertizei sau reexpertizei pentru:
- încadrarea în invaliditate sau sancţionarea prelungirii concediului medical:
- determ inarea (în procente) gradului de reducere a capacităţii de muncă
în urma accidentelor de muncă, anumite prescripţii legate de procesul
de muncă;
- reexaminarea invalizilor;
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evaluarea condiţiilor de trai şi a necesităţii în ajutor social pentru invalizi;
examinare cu scop consultativ;
determinarea cauzei decesului capului familiei în urma accidentului de
muncă, bolii profesionale sau acţiunilor de luptă în timp de conflicte mili
tare şi în alte cazuri ce necesită stabilirea pensiei şi a despăgubirilor pentru
membrii familiei defunctului;
- acordarea de ajutor cetăţenilor la perfecţionarea documentelor necesare
pentru efectuarea expertizei medicale.
CMC de la Instituţiile Sanitare Publice pentru copii efectuează încadrarea în
invaliditate a copiilor sub 16 ani în conformitate cu „Lista bolilor şi a stărilor pa
tologice pentru care se acordă dreptul la pensii sociale pentru copiii invalizi din
copilărie până la vârsta de 16 ani în Republica M oldova'’, aprobată prin Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova.
CMC analizează desfăşurarea şi eficienţa reabilitării medicale, contribuie la
elaborarea programelor individuale de reabilitare medico-socială a bolnavilor şi
invalizilor.
CMC eliberează concluzii medicale în modul stabilit de lege privind:
- necesitatea transferării lor, pe motiv de sănătate, temporar sau permanent,
la o muncă mai uşoară sau altă muncă cu condiţii inofensive, ţinând cont de
calificarea bolnavului;
- necesitatea transferării de la locurile de muncă în condiţii nocive a minori
lor şi femeilor gravide;
- necesitatea transferării la munci ce ar corespunde stării lor de sănătate a
persoanelor cu activitate vitală redusă, dar care nu necesită concediu medi
cal şi n-au indicaţiile respective pentru a fi trimise la expertiza medicală a
vitalităţii;
- necesitatea transferării provizorii la alt lucru pe motive de carantină a pur
tătorilor de germeni patogeni ai bolilor infecţioase (în comun cu Centrul de
Medicină Preventivă);
- necesitatea acordării concediului academic pe motive de sănătate sau trans
ferării la altă facultate a studenţilor din instituţiile de învăţământ superior,
colegii, licee, şcoli etc.;
- eliberarea de la examenele de promovare şi de admitere a elevilor din şco
lile de cultură generală (licee etc.);
- posibilitatea plecării persoanelor solicitante şi a membrilor familiilor lor
peste hotare, conform stării de sănătate;
- indicaţiile medicale pentru tratamentul balneo-sanatorial;
- indicaţiile medicale pentru întreruperea gravidităţii în termene tardive;
- dreptul de acordare a spaţiului locativ sau separat în legătură cu starea să
nătăţii;
- eliberarea de la lucru pentru îngrijirea unui bolnav sau a copilului de către
un membru al familiei;
- starea sănătăţii şomerilor.
CMC propagă cunoştinţele şi practica expertizei medicale a vitalităţii printre
cadrele medicale, analizează greşelile la trimiterea bolnavilor Ia expertiza medicală
a vitalităţii, precum şi cazurile de divergenţă dintre propriile decizii şi cele ale Con
siliului de expertiză medicală a vitalităţii.
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Consiliul Medical Consultativ examinează:
- toate cazurile de încălcare a legislaţiei privind acordarea concediului medical;
- plângerile privind acţiunile medicilor legate de acordarea concediului
medical;
- plângerile privind acţiunile medicilor în procesul acordării asistenţei me
dicale.
Rezultatele examinării bolnavilor şi deciziile Consiliului Medical Consultativ
se înregistrează în documentele primare medicale ale pacientului, precum şi întrun registru special.
24.3. REDUCEREA VITALITĂŢII TEMPORARE
Boala este o stare în care individul nu-şi poate exercita funcţiile şi obligaţiile
obişnuite şi nu este în stare să-şi realizeze în mod normal atribuţiile sale sociale în
urma dereglării structurii anatomice şi a funcţiilor psiho-fiziologice.
Dereglarea funcţiilor organismului determină scăderea vitalităţii. Prin reduce
rea vitalităţii se înţelege orice limitare sau lipsă a capacităţilor de activitate într-un
cadru considerat normal pentru om.
Reducerea vitalităţii poate fi temporară şi permanentă.
Expertiza vitalităţii temporare se bazează p e următoarele principii:
- Concediul medical se acordă de către medicul de familie, precum şi de cei
ai unităţilor sanitare ce se subordonează altor departamente de pe teritoriul Repu
blicii Moldova.
- Medicul curant are dreptul să acorde de unul singur concediu medical pe
toată perioada cât durează restabilirea vitalităţii. Durata concediului medical se
determină în conformitate cu instrucţiunea nr. 175 din 09.06.2005 privind limitele
concediului medical în caz de boală sau traumă, aprobată de Ministerul Sănătăţii.
- Certificatul se eliberează salariaţilor şi ucenicilor asiguraţi din mijloacele
bugetului asigurărilor sociale de stat.
- Certificatul pentru maternitate se eliberează femeilor salariate, ucenicilor
şi soţiilor aflate la întreţinerea salariaţilor.
Certificatul se eliberează şi în cazurile în care incapacitatea temporară de mun
că a survenit în timpul concediului de odihnă anual, în perioada de probă sau în
ziua concedierii.
Acordarea concediului medical se confirmă prin eliberarea certificatului de
concediu medical de forma aprobată de către Ministrul Sănătăţii. Concediul medi
cal se acordă în zile calendaristice.
Persoanelor neîncadrate în muncă nu li se eliberează certificat de concediu
medical cu excepţia şomerilor care beneficiază de ajutor de şomaj.
24.4. TIPURILE DE CONCEDIU MEDICAL
24.4.1. CONCEDIU MEDICAL ÎN CAZ DE BOALĂ SAU TRAUMATISM

„Certificatul” se eliberează numai în cazurile, în care salariatul sau ucenicul
(asiguratul), în urtna unor boli, traumatisme sau altor cauze, pierde temporar capa
citatea de a exercita funcţiile şi obligaţiunile de serviciu.
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în toate cazurile, eliberarea şi prelungirea „Certificatului” se argumentează
prin existenţa în documentaţia medicală primară a înscrierilor, care confirmă inca
pacitatea temporară de muncă a pacientului: datele examenului clinic; rezultatele
investigaţiilor de laborator şi instrumentale, consultaţiile medicilor specialişti de
profil, efectuate după caz, inclusiv în dinamică (conform standardelor medicale).
La eliberare şi prelungirea „Certificatului" se va ţine cont de nivelul dereglărilor
funcţionale, caracterul şi evoluţia maladiei, inclusiv rezultatele evaluării nivelului
efortului fizic şi neuro-psihic corespunzător funcţiei ocupate de salariat, modului
de organizare a locului de lucru, precum şi de alţi factori sociali şi profesionali, ce
influenţează capacitatea de muncă şi (sau) agravează starea sănătăţii salariatului.
în condiţii de tratament ambulatoriu „Certificatul" se eliberează din ziua în
care asiguratul se adresează la instituţia medico-sanitară şi este stabilită incapaci
tatea^temporară de muncă.
în condiţii de tratament ambulatoriu, „Certificatul” se eliberează de către me
dicul de familie, iar în cazurile de traumatism şi în unele cazuri justificate din punct
de vedere medical, certificatul poate fi eliberat de către medicul specialist de profil
din instituţia medico-sanitară publică din unitatea administrativ-teritorială în raza
de deservire a căreia îşi are domiciliul bolnavul.
„Certificatul” pentru caz de boală sau traumatism (inclusiv traumatismul habi
tual) se eliberează bolnavului pe toată perioada tratamentului, până la restabilirea
capacităţii de muncă, însă cel mult pentru 180 de zile pe parcursul unui an calen
daristic.
După expirarea a 120 de zile calendaristice de incapacitate temporară de mun
că, bolnavul este trimis la Consiliul de Expertiză Medicală a Vitalităţii, pentru apre
cierea gradului de pierdere a capacităţii de muncă, dacă există datele necesare, şi
pentru obţinerea deciziei privind prelungirea concediului sau reluarea activităţii
de muncă.
„Certificatul” poate fi prelungit peste 120 de zile calendaristice în temeiul avi
zului Consiliului de Expertiză Medicală a Vitalităţii pe un termen de cel mult 60
de zile calendaristice.
După expirarea a 180 de zile calendaristice, dacă există motive întemeiate pri
vind posibilitatea recuperării, evitării stabilirii gradului de invaliditate şi menţinerii
capacităţii de muncă a asiguratului, bolnavii sunt trimişi la Consiliul de Expertiză
Medicală a Vitalităţii pentru obţinerea deciziei privind prelungirea „Certificatului”.
Prelungirea „Certificatului” peste 180 de zile calendaristice poate fi efectuată
în temeiul avizului Consiliului de Expertiză Medicală a Vitalităţii, pentru cel mult
30 de zile calendaristice, în funcţie de evoluţia cazului şi de rezultatele acţiunilor
de recuperare.
în caz de îmbolnăvire de tuberculoză, SIDA şi cancer de orice tip, „Certifica
tul” se prelungeşte cu respectarea cerinţelor privind prelungirea lui şi cu avizarea
Consiliului de Expertiză Medicală a Vitalităţii. Durata lui este de cel mult un an pe
parcursul ultimilor 2 ani.
„Certificatul” pentru incapacitatea temporară de muncă în legătură cu sarcina
se eliberează conform indicaţiilor medicale pe toată durata incapacităţii temporare
de muncă, fară restricţii.
Medicul de familie are dreptul să elibereze de unul singur „Certificat” pe o
perioadă de 3 zile calendaristice, iar în total pe o perioadă de cel mult 6 zile calen
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daristice, iar în caz de boli infecţioase medicul de familie are dreptul să elibereze
certificat de concediu medical simultan pentru o perioadă până la 5 zile calenda
ristice.
După 6 zile calendaristice „Certificatul” poate fi prelungit numai prin decizia
Consiliului Medial Consultativ pe o perioadă până la 10 zile calendaristice, cu du
rata totală până la 30 de zile calendaristice. Peste 30 de zile calendaristice certifi
catul poate fi prelungit, cu respectarea cerinţelor menţionate şi numai prin decizia
Consiliului Medical Consultativ al instituţiei medico-sanitare.
în instituţiile medico-sanitare cu un singur medic de familie, acesta are dreptul
să elibereze „Certificatul”, în modul stabilit, pentru 6 zile calendaristice, şi poate
să prelungească „Certificatul” de unul singur pe o perioadă de încă până la 6 zile
calendaristice, cu respectarea cerinţelor prezentei instrucţiuni.
Persoanelor angajate conform contractului individual de muncă pe o durată
determinată, inclusiv celor angajaţi la lucrări sezoniere şi şomerilor care primesc
indemnizaţii de şomaj, li se eliberează „Certificat” pe durata de cel mult 30 de zile
pe parcursul unui an calendaristic.
în cazul în care în următoarele 3 zile după restabilirea capacităţii de muncă a
persoanei, care s-a aflat în concediu medical din motivul unei maladii, se consta
tă incapacitate temporară de muncă, în urma aceleiaşi sau altei maladii, eliberarea
unui nou certificat se efectuează numai prin decizia Consiliului Medical Consultativ.
Medicul de familie are dreptul să elibereze în modul stabilit „Certificat” şi pen
tru perioada examenului de laborator, precizării sau confirmării diagnosticului, pre
cum şi pentru şedinţele de fizioterapie, radioterapie etc., dacă aceste examene sau
proceduri nu pot fi efectuate în afara orelor de program ale persoanei în cauză.
Pacienţilor, care necesită consultaţii, investigaţii în instituţiile medico-sanitare
publice republicane (ftiziopneumologie, psihoneurologie, oncologie, dermatovenerologie etc.), li se eliberează „Certificat” pe un termen de până la 3 zile calendaris
tice, iar în caz de necesitate „Certificatul” se prelungeşte, în modul stabilit în baza
extrasului (formularul nr. 027/e), eliberat de către instituţia medico-sanitară publică
republicană, care confirmă aflarea pacientului la investigaţii şi consultaţii.
în cazul în care boala a survenit la locul de muncă, în afara locului de trai sau
în deplasare de serviciu în altă localitate, se permite eliberarea certificatului pen
tru tratament în condiţii de ambulatoriu de către medicul de familie la care este
arondată această întreprindere prin decizia Consiliului Medical Consultativ pe un
termen de până la 3 zile calendaristice, perioada în care pacientul se va prezenta
Ia medicul de familie în lista căruia este înregistrat, pentru efectuarea expertizei
incapacităţii temporare de muncă, în modul stabilit.
Dacă bolnavul apelează la o instituţie medico-sanitară (în caz de îmbolnăviri
acute sau traumatism), deservită de un lucrător medical cu studii medii, lui i se
acordă asistenţă medicală şi i se eliberează un bilet de trimitere (formularul nr.
027/e) pe care se aplică ştampila instituţiei medico-sanitare cu recomandaţia de a
se adresa imediat sau a doua zi medicului de familie. în biletul de trimitere se face
o descriere succintă a caracterului bolii sau traumatismului şi se indică data şi ora
eliberării documentului. Medicul de familie, constatând incapacitatea temporară de
muncă, eliberează persoanei în cauză un „Certificat” din data înregistrată în biletul
de trimitere al pacientului. Dacă medicul de familie constată că persoana respectivă
610

este aptă de muncă, certificatul nu se eliberează, iar biletul de trimitere se restituie,
indicându-se ora sosirii şi plecării ei.
în cazuri de traumatism sau intoxicaţie, medicul care eliberează certificatul de
scrie în documentaţia medicală primară de formă stabilită circumstanţele în care s-a
produs traumatismul sau intoxicaţia (accident de muncă, pe stradă, la domiciliu etc.).
Dacă incapacitatea temporară de muncă a survenit în urma abuzului de alcool
sau a acţiunilor comise în stare de ebrietate (traumatisme, psihoză alcoolică, deli
rium tremens, alcoolism cronic, consum de droguri sau substanţe toxice etc.), paci
entului i se eliberează certificat pe toată perioada tratamentului ambulatoriu sau în
spital. în certificat medicul indică boala şi cauzele apariţiei ei: stare de ebrietate sau
acţiunile comise în această stare, abuzul de alcool (traumatism, psihoză, delirium
tremens, alcoolism cronic, consum de droguri sau substanţe toxice).
în condiţii de tratament spitalicesc certificatul se eliberează de către instituţiile
medico-sanitare pentru toată perioada de tratament în spital.
în cazurile, când bolnavul tratat ambulatoriu este trimis pentru prelungirea tra
tamentului în spital, pe „Certificatul'’ pentru tratament ambulatoriu se indică „pre
lungeşte tratamentul” şi în spital se completează un alt formular de certificat, cu
indicarea numărului, seriei certificatului precedent şi numărului de zile cu incapa
citate temporară de muncă din certificatul precedent.
La externate „Certificatul” poate fi prelungit pe un termen de până la 3 zile
calendaristice, termen, în care pacientul se va prezenta la medicul de familie pentru
continuarea tratamentului în condiţii de ambulatoriu şi prelungirea sau închiderea,
în cazul în care există indicaţii medicale pentru prelungirea certificatului, pe certi
ficatul eliberat în spital se face înscrierea „prelungeşte tratamentul” şi se eliberează
în condiţii de tratament ambulatoriu un alt formular de „Certificat”, cu indicarea
numărului, seriei certificatului precedent şi numărului de zile cu incapacitate tem
porară de muncă din certificatul precedent.
Persoanelor străine, aflate în deplasare de serviciu, ospeţie etc., „Certificatul”
se eliberează în baze generale, prin decizia conducătorului instituţiei medico-sanitare, confirmat prin ştampila instituţiei medico-sanitare.
24.4.2. CONCEDIU MEDICAL PENTRU ÎNGRIJIREA BOLNAVULUI

în cazul tratamentului în condiţii de ambulatoriu certificatul pentru îngrijirea
copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani şi pentru îngrijirea copilului cu handicap
până la 16 ani cu afecţiuni intercurente se eliberează mamei sau tatălui pe o peri
oadă ce nu depăşeşte 14 zile calendaristice.
Pentru îngrijirea copilului bolnav certificatul se eliberează şi altui membru
al familiei (bunicii, bunelului, altor membri al familiei încadraţi în muncă, tutore
lui sau curatorului), dacă din anumite motive întemeiate, confirmate documentar,
mama sau tata nu poate îngriji (în caz de boală, absenţă temporară, decădere din
drepturile părinteşti etc.).
Dacă copilul bolnav necesită îngrijire după încheierea certificatului, pentru
perioada ce depăşeşte durata certificatului, prin intermediul Consiliului Medical
Consultativ se eliberează un certificat de formă stabilă, care confirmă necesitatea
îngrijirii copilului bolnav.
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Dacă în familie sunt câţiva copii care s-au îmbolnăvit consecutiv, certificatul
se eliberează mamei sau unui alt membru al familiei pentru fiecare caz concret
aparte conform prevederilor prezentei instrucţiuni. Când doi sau mai mulţi copii se
îmbolnăvesc concomitent, pentru îngrijirea lor se eliberează un singur certificat de
concediu medical.
în cazul când copilul suferă de boli contagioase sau este imobilizat într-un
aparat gipsat ori este supus unor intervenţii chirurgicale etc, durata prelungirii cer
tificatului se stabileşte de către Consiliul Medical Consultativ al instituţiei medicosanitare, conform indicaţiilor medicale pentru îngrijirea copilului bolnav în cazul
bolii respective.
Pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 3 ani certificatul se eli
berează de preferinţă mamei, indiferent de faptul dacă există un alt membru al
familiei care l-ar putea îngriji.
în cazul tratamentului în spital al copilului în vârsta de până la 7 ani, precum
şi al copilului cu handicap în vârstă de până la 16 ani, conform concluziei consi
liului medical, mamei i se eliberează certificat pe întreaga perioadă în care copilul
bolnav necesită îngrijire, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice. Dacă mama
nu poate îngriji copilul, certificatul pentru îngrijirea copilului bolnav aflat în spital
se eliberează altui membru al familiei care îl îngrijeşte (tatălui, bunicii, bunelului,
altor membri al familiei încadraţi în muncă, tutorelui sau curatorului).
„Certificatul” se eliberează, prin decizia Consiliului Medical Consultativ,
unuia dintre părinţi sau tutorelui (curatorului), care se ocupă de îngrijirea şi
educaţia copilului cu handicap în vârstă de până la 16 ani, pe toată perioada
aflării acestuia în tratament balneo-sanatorial (inclusiv durata călătoriei tur-retur),
dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice.
24.4.3. CONCEDIU MEDICAL ÎN CAZ DE CARANTINA

Dacă serviciul sanitaro-epidemiologic, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor,
propune suspendarea temporară din funcţie a salariaţilor care au fost în contact cu
persoane cu boli contagioase, certificatul se eliberează în modul stabilit de către
medicul de familie, conform indicaţiilor medicale şi epidemiologie.
24.4.4. CONCEDIU MEDICAL
ÎN LEGĂTURĂ CU TRANSFERUL DE SERVICIU

Dacă salariatul, în urma unui accident de muncă sau unei boli profesionale,
este transferat temporar, în conformitate cu prevederile legislaţiei, la altă muncă,
certificatul se eliberează în baze generale prevăzute de prezenta instrucţiune.
24.4.5. CONCEDIU MEDICAL
PENTRU TRATAMENT BALNEO-SANATORIAL

„Certificatul” pentru tratament balneo-sanatorial se eliberează în cazul când
concediul de odihnă anual şi cel suplimentar ale salariatului nu sunt suficiente pen
tru efectuarea tratamentului deplin şi deplasarea tur-retur.
„Certificatul" se eliberează numai pentru zilele ce depăşesc durata concediului
de odihnă anual şi suplimentar. La stabilirea duratei deplasării se va lua în con
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siderare călătoria cu mijlocul de transport cel mai des utilizat în localitatea şi pe
trasele respective.
în cazul în care bolnavul de tuberculoză nu are dreptul la concediu de odihnă
anual, deoarece nu a acumulat vechimea necesară pentru acordarea concediului co
respunzător, „Certificatul” pentru tratamentul balneo-sanatorial se eliberează fară
a se lua în considerare durata concediului de odihnă anual. Dacă, pe parcursul unui
an calendaristic bolnavul de tuberculoză este trimis de mai multe ori la tratament
sanatorial, certificatul se eliberează fară a se ţine cont de concediul de odihnă anu
al, care a fost luat în calcul anterior.
Dacă bolnavul este trimis pentru tratament recuperator în sanatoriu, nemijlocit
din secţiile spitaliceşti după ce a suportat un infarct miocardic sau o intervenţie
chirurgicală (şuntare aortocoronariană, anevrism al aortei, ulcer stomacal sau duo
denal, colecistită calculoasă etc.), se eliberează certificat pe toată perioada aflării
lui în spital, iar prelungirea ulterioară a certificatului o efectuează medicul curant
în comun cu medicul-şef al staţiunii balneo-sanatoriale pe întreaga durată a trata
mentului balneo-sanatorial, ţinând cont de timpul necesar pentru deplasarea până
la locul de trai.
Certificatul pentru tratamentul balneo-sanatorial este eliberat de către medicul
de familie, prin decizia Consiliului Medical Consultativ până la data plecării Ia
sanatoriu.
Solicitantul certificatului trebuie să prezinte:
- biletul de tratament balneo-sanatorial;
- adeverinţa din partea administraţiei privind durata concediului de odihnă
anual şi celui suplimentar.
24.4.6. CONCEDIU M EDICAL PENTRU PROTEZARE

Pentru salariaţii aflaţi în spital în legătură cu protezarea ortopedică certificatul
se eliberează pe toată perioada de aflare în spital.
24.4.7. CONCEDIU DE MATERNITATE

Femeilor salariate şi ucenicelor, soţiilor aflate la întreţinerea salariaţilor certifi
catul pentru concediul de maternitate este eliberat de către medicul de familie. Fap
tul că soţia se află la întreţinerea salariatului se confirmă prin prezentarea actului de
identitate al soţiei şi adeverinţei de căsătorie.
„Certificatul'' pentru concediu de maternitate se eliberează o singură dată, în
cepând cu a 30-a săptămână de gestaţie, prin decizia Consiliului Medical Consul
tativ, pe o durată de 126 de zile calendaristice şi include concediul prenatal, cu o
durată de 70 de zile calendaristice şi concediu postnatal cu o durată de 56 de zile
calendaristice.
In cazul naşterilor complicate sau naşterii a doi sau mai mulţi copii se elibe
rează suplimentar un alt certificat pentru concediu de maternitate, cu durata de 14
zile calendaristice. în aceste situaţii certificatul este eliberat de către medicul de
familie, prin decizia Consiliului Medical Consultativ, în baza consemnării naşte
rii complicate sau multipare în documentaţia medicală primară de formă stabilită,
completată de instituţia medico-sanitară, unde a avut loc naşterea.
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în cazul, în care femeile salariate şi ucenicele lor, soţiile aflate la întreţinerea
salariaţilor se adresează pentru primirea certificatului de concediu de maternitate
cu întârziere din motive întemeiate, Ia prezentarea actelor respective şi prin deci
zia conducătorului instituţiei medico-sanitare, certificatul pentru concediu de ma
ternitate se eliberează pentru perioadele prenatală şi postnatală integral, conform
prezentului punct.
în cazul în care copilul se naşte mort sau moare în perioada concediului post
natal, certificatul pentru concediu de maternitate se eliberează pentru perioada sta
bilită în punctul 42 al prezentei instrucţiuni.
Dacă naşterea s-a produs când sarcina era în perioada de gestaţie de 22 de
săptămâni şi mai mult, dar nu a atins termenul de gestaţie de 30 de săptămâni şi s-a
născut un copil viu, inclusiv în cazul în care copilul a supravieţuit peste perioada
neonatală precoce, certificatul pentru concediu de maternitate se eliberează de că
tre instituţia medico-sanitară, unde a avut loc naşterea, pe o durată de 140 de zile
calendaristice, iar în cazul în care copilul s-a născut mort sau moare în perioada
neonatală precoce, certificatul pentru concediu de maternitate se eliberează pe o
durată de 70 de zile calendaristice.
Femeilor, care au plecat, în timpul concediului de maternitate, în alte localităţi
şi care au suportat naşteri însoţite de complicaţii sau naşteri multipare, li se elibe
rează suplimentar un alt certificat pentru concediu de maternitate cu durata de 14
zile calendaristice, de către medicul de familie, prin decizia Consiliului Medical
Consultativ, în baza consemnării naşterii complicate sau multipare în documentaţia
medicală primară de formă stabilită, completată de instituţia medico-sanitară unde
a avut loc naşterea, confirmată prin semnătura conducătorului şi parafa instituţiei
medico-sanitare.
Dacă sarcina a survenit în timp ce femeia se află în concediu parţial plătit sau
în concediu suplimentar fară plată pentru îngrijirea copilului, certificatul pentru con
cediu de maternitate se eliberează pentru perioada prenatală şi postnatală integral.
Certificatul pentru concediu de maternitate pentru salariaţii care au adoptat
copii nou-născuţi sau i-au luat sub tutelă se eliberează de către medicul de familie,
prin decizia Consiliului Medical Consultativ în baza actelor care confirmă cazul
respectiv.
Salariatului, care a adoptat un copil nou-născut sau l-a luat sub tutelă nemij
locit din maternitate, i se eliberează certificatul pentru concediu de maternitate din
ziua adopţiei (luării sub tutelă) şi până la expirarea a 56 de zile calendaristice din
ziua naşterii copilului (în caz de adopţie a doi sau mai mulţi copii concomitent - 70
de zije calendaristice) în baza actelor respective.
în cazul întreruperii sarcinii certificatul se eliberează în baze generale în întrea
ga perioadă a incapacităţii temporare de muncă.
24.5. MODUL DE PĂSTRARE,
EVIDENŢĂ ŞI COMPLETARE A „CERTIFICATULUI”
Certificatul constituie un document de ordin statistic, financiar, social şi juri
dic. Formularele certificatelor sunt păstrate de către contabilitatea instituţiei medico-sanitare, în calitate de formulare de evidenţă strictă.
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înscrierile în certificat se efectuează cu scris citeţ, prescurtat şi abreviaturi nu
se admit. Certificatul se păstrează în instituţia medicală pe tot parcursul incapacită
ţii temporare de muncă a pacientului. La închiderea certificatului în partea dreaptă
de sus a acestuia se înscrie cifrul maladiei, conform instrucţiunilor Ministerului
Sănătăţii. La eliberarea certificatelor, în caz de îmbolnăvire de tuberculoză, SIDA,
cancer de orice tip, alăturat cifrului maladiei se înscrie „100%”, confirmat prin
ştampilă.
Actele, ce confirmă incapacitatea temporară de muncă a cetăţenilor Moldovei
aflaţi temporar în străinătate în interes de serviciu sau personal, pot fi înlocuite cu
certificat de model naţional, prin decizia Consiliului Medical Consultativ al insti
tuţiei medico-sanitare, unde activează medicul de familie al salariatului, confirmat
prin semnătura conducătorului şi ştampila instituţiei medico-sanitare.
Pentru ca salariatul să poată primi indemnizaţia, la cererea acestuia, medicul îi
poate elibera certificatul înainte de a termina tratamentul, prelungindu-i concediul
medical pe un alt formular de certificat.
în cazul eliberării unui nou certificat, în partea de sus a acestuia se indică
numărul, seria certificatului anterior şi numărul total de zile cu incapacitate tem
porară de muncă din certificatul de concediu medical anterior, iar în partea de jos
a certificatului eliberat salariatului se înscrie „prelungeşte tratamentul” şi se indică
numărul şi seria certificatului nou.
în caz de pierdere a certificatului, instituţia medico-sanitară care l-a eliberat,
prin decizia Consiliului Medical Consultativ al instituţiei medico-sanitare, elibe
rează un duplicat, în temeiul demersului în scris al agentului economic/cererii
persoanei care a pierdut certificatul.
în cazul deteriorării certificatului, instituţia medico-sanitară, care l-a eliberat,
prin decizia Consiliului Medical Consultativ al instituţiei medico-sanitare elibe
rează un duplicat în temeiul cererii în scris a persoanei căreia îi aparţine acest
certificat. Certificatul deteriorat se anexează la cotorul respectiv pentru păstrare
ulterioară. în ambele cazuri, pe formularul-duplicat se efectuează inscripţia „Du
plicat”, care se confirmă prin aplicarea parafei instituţiei medico-sanitare, iar în
documentaţia medicală primară se face menţinerea corespunzătoare.
Formularele certificatelor nedistribuite şi deteriorate se nimicesc la finele anu
lui prin ardere, după întocmirea actului respectiv, care se păstrează împreună cu
cotoarele certificatelor. Cotoarele certificatelor de concediu medical se păstrează în
instituţia medico-sanitară pe parcursul a 5 ani, apoi se nimicesc prir ardere.
24.6. REDUCEREA PERMANF NTÄ A VITALITĂŢII
(INVALIDITATEA)
24.6.1.
ORDINEA DE ADRESARE
LA CONSILIUL DE EXPERTIZĂ M EDICALĂ A VITALITĂŢII

Cetăţenii Republicii Moldova sunt trimişi spre expertizare în cadrul consiliilor
primare de expertiză medicală a \ italităţii de <ătre consiliile medicale consultative
din instituţia medico-sanitară, prin fişa de trimitere (formularul nr. 088/e), aproba
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tă de Ministerul Sănătăţii. Cetăţeanul fară viză de reşedinţă este primit de către
consiliile de expertiză medicală a vitalităţii în baza fişei de trimitere (formularul nr.
088/e) şi a fişei de trimitere a casei teritoriale de asigurări sociale.
La expertizarea în cadrul consiliilor primare de expertiză medicală a vitalităţii,
cetăţeanul este trimis de către consiliul medical consultativ al instituţiei medicosanitare numai după aplicarea măsurilor adecvate de diagnosticare, tratament şi
reabilitare, în cazul în care sunt prezenţi indicii evidenţi de dereglări funcţionale ale
organismului, cauzele bolilor, de consecinţele unor traumatisme şi deficienţe.
în fişa de trimitere sunt indicate datele despre starea sănătăţii persoanei supuse
expertizării, care reflectă gradul de reducere a funcţionalităţii organelor, sistemelor
de organe şi a întregului organism, precum şi rezultatele măsurilor de tratament şi
reabilitare. Termenul de valabilitate a fişei de trimitere este de 30 de zile calenda
ristice.
24.6.2.
PROCEDURA
DE EFECTUARE A EXPERTIZEI MEDICALE A VITALITĂŢI!

Expertiza medicală a vitalităţii este efectuată în baza cererii în scris a persoa
nei respective sau a reprezentantului ei legal, adresată preşedintelui consiliului
primar de expertiză medicală a vitalităţii respectiv.
La cerere se anexează fişa de trimitere la consiliile de expertiză medicală a
vitalităţii pentru expertizare (formularul nr. 088/e).
Consiliul primar teritorial de expertiză medicală a vitalităţii este constituit din
trei medici: chirurg, terapeut, neurolog. în cazuri dificile, expertizarea se va efec
tua în comun cu specialiştii consiliilor de expertiză medicală a vitalităţii de nivel
republican.
La stabilirea invalidităţii se ţine cont de următorii factori clinici, psihologici,
sociali, habituali şi profesionali:
- caracterul bolii şi consecinţele ei;
- gradul de dereglare a funcţiei;
- eficacitatea tratamentului şi a măsurilor de reabilitare;
- starea mecanismelor compensatorii;
- prognosticul clinic şi de muncă;
- posibilitatea acordării unui complex de măsuri de asistenţă socială;
- condiţiile concrete şi caracterul muncii;
- nivelul pregătirii profesionale;
- vârsta etc.
în toate cazurile, indiferent de caracterul bolii sau al defectului anatomic, con
siliile de expertiză medicală a vitalităţii efectuează un control complex clinic şi
funcţional al tuturor sistemelor organismului bolnavului.
în scopul obiectivizării stării de sănătate şi a gradului de adaptare socială se
analizează datele controlului de laborator şi paraclinic, precum şi datele anamnezei. Se acordă o deosebită atenţie particularităţilor individuale ale bolnavului,
posibilităţilor lui de adaptare socială. Expertiza medicală se bazează pe principiile
umanismului şi deontologiei.
Decizia de stabilire a invalidităţii include recomandări privind reabilitarea
medicală şi profesională.
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24.6.3. CRITERIILE DE STABILIRE A INVALIDITÄT»

Drept criterii de bază pentru stabilirea invalidităţii serveşte gradul de reducere
a capacităţilor vitale ale organismului, determinată de boli sau deficienţe anatomi
ce, cum sunt capacităţile:
- de autodeservire;
- intelectualitate şi de comportament;
- de comunicare (vedere, auz, vorbire);
- locomotorii, de aptitudine a corpului şi de dexteritate;
- de adaptare situaţională;
- de participare la activitatea socială şi profesională.
Diminuarea sau pierderea capacităţilor vitale pot fi evaluate după următoarele
grade de severitate, care pot servi ca bază pentru stabilirea invalidităţii:
- reducerea capacităţilor vitale de grad mediu (25-49%);
- reducerea capacităţilor vitale de grad accentuat (50-74%);
- reducerea capacităţilor vitale de grad sever sau pierderea lor totală (75100%).
Conform normelor internaţionale unanim recunoscute, invaliditatea se stabi
leşte atunci când infirmitatea depăşeşte 25%.
Gradul de reducere a vitalităţii se determină în conformitate cu „Tabelul pro
centual privind aprecierea gradului de reducere a vitalităţii cauzate de dereglări
morfofuncţionale şi organospecifice ca urmare a bolilor, traumatismelor şi altor
stări patologice”.
Reducerea de grad mediu a capacităţilor vitale de autodeservire, intelectuale
şi de comportament, de comunicare, locomotorii, de aptitudine a corpului şi de
dexteritate, de adaptare situaţională. de participare Ia activitatea socială şi profe
sională corespunde invalidităţii încadrate în limitele de 25 şi până la 49 la sută, cu
următoarele cote procentuale: 25, 30, 40 şi 45.
Reducerea de grad accentuat a capacităţilor vitale de autodeservire, intelectu
ale şi de comportament, de comunicare, locomotorii, de aptitudine a corpului şi de
dexteritate, de adaptare situaţională, de participare la activitatea socială şi profe
sională corespunde invalidităţii încadrate în limitele de 50 şi până la 74 la sută. cu
următoarele cote procentuale: 50, 55, 60, 65 şi 70.
Reducerea de grad sever a capacităţilor vitale de autodeservire. intelectuale
şi de comportament, de comunicare, locomotorii, de aptitudine a corpului şi de
dexteritate, de adaptare situaţională, de participare la activitatea socială şi profesi
onală corespunde invalidităţii încadrate în limitele de la 75 la sută şi mai mult cu
următoarele cote procentuale: 75. 80, 85, 90, 95 şi 100.
24.6.4. CAUZELE INVALIDITĂŢII

Odată cu stabilirea gradului de reducere a vitalităţii consiliile de expertiză
medicală a vitalităţii sunt obligate să stabilească cauza invalidităţii, condiţiile bi
ologice şi sociale care au dus la invaliditate. Factorii sociali care au condiţionat
invaliditatea trebuie să fie justificaţi juridic prin actele respective.
Consiliile de expertiză medicală a vitalităţii pot stabili următoarele cauze de
încadrare în invaliditate:
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- invaliditate de boală obişnuită;
- invaliditate de accidente de muncă;
- invaliditate de boală profesională;
- invaliditate din copilărie;
- invaliditate de sindromul „C em obâr;
- invaliditate legată de serviciul militar.
Invaliditatea de boală obişnuită este cauzată de oricare altă suferinţă care nu
este specificată mai sus.
Invaliditatea de accident de muncă este determinată de accidentul survenit
în timpul exercitării obligaţiunilor de muncă (inclusiv în deplasare) sau în timpul
efectuării unor acţiuni în interesul întreprinderii sau instituţiei; în drum spre casă
sau spre locul de muncă; în timpul practicii de producţie pe teritoriul întreprinderii,
instituţiei sau în alt loc în timpul orelor de lucru, inclusiv în secţii; în timpul necesar
pentru aducerea în ordine a locului de muncă până la începutul sau după sfârşitul
programului de lucru; în apropierea întreprinderii, instituţiei sau în alt loc de muncă
în timpul orelor de lucru, inclusiv în pauzele stabilite, dacă aflarea acolo nu con
travenea regulamentului de muncă; în timpul executării acţiunilor de salvare a unei
vieţi omeneşti, de ocrotire a proprietăţii statului, de menţinere a ordinii publice, în
legătură cu îndeplinirea funcţiilor de donator de sânge.
Invaliditatea de boală profesională poate fi stabilită în urma unei boli cauza
te de influenţa sistematică a factorilor nocivi caracteristici profesiei date sau din
cauza condiţiilor de muncă caracteristice unei sau altei ramuri de producţie. La
stabilirea invalidităţii de boală profesională consiliile de expertiză medicală a vi
talităţii se conduc de „Lista bolilor profesionale” şi instrucţiunea privind aplicarea
acestei liste. La biletul de îndreptare a bolnavilor în cauză la consiliul de expertiză
medicală a vitalităţii se anexează în mod obligatoriu concluzia medicului specialist
în bolile profesionale al unităţii sanitare respective.
Invaliditatea din copilărie este stabilită în urma unei boli sau infirmităţi care au
survenit până la împlinirea vârstei de 16 ani, iar pentru cei încadraţi în învăţământ
(elevi, studenţi) - până la împlinirea vârstei de 18 ani.
Invaliditatea de sindromul „Cemobâl” este stabilită persoanelor care au par
ticipat la lichidarea consecinţelor avariei de la Cemobâl sau care ulterior au fost
supuse radiaţiei pe teritoriile poluate cu substanţe radioactive.
Invaliditatea din armată este stabilită militarilor în rezervă în urma:
- rănirii (contuzionării, accidentării) pe front sau în timpul exercitării funcţi
ilor legate de serviciul militar;
- bolilor căpătate pe front etc.
- Militarilor în rezervă invaliditatea din armată se stabileşte, dacă ea a apărut:
- în perioada serviciului militar;
- într-un termen de trei luni de la demobilizare;
- peste trei luni de la demobilizare în urma rănirii, contuzionării, accidentării,
bolii, care au survenit în perioada serviciului militar, fiind confirmate prin
probele respective.
- Invaliditatea survenită în timpul aflării pe front se stabileşte în conformitate
cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, precum şi cu instrucţiunile
respective.
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24.6.5. TERM ENUL INVALIDITĂŢII

Data stabilirii invalidităţii se consideră ziua în care cererea, fişa de trimitere
(formularul nr. 088/e) şi alte documente ale pacientului au fost depuse la consiliul
primar de expertiză medicală a vitalităţii. Persoanelor care se adresează prima dată
invaliditatea li se determină pe un termen de un an.
Reexpertizarea periodică a invalizilor se face în scopul verificării eficienţei
tratamentului şi a măsurilor de reabilitare, precum şi pentru a identifica schimbările
în semnele invalidităţii şi a gradului de reducere a capacităţilor.
Invaliditatea se stabileşte fară a se indica termenul de reexpertizare, conform
Listei defectelor şi bolilor ce servesc drept bază pentru determinarea invalidităţii
fară indicarea termenului reexpertizării, aprobată de către Ministerul Sănătăţii.
Reexpertizarea persoanelor încadrate în grade de invaliditate cu termen neli
mitat se efectuează la cererea acestora şi ca măsură de control de către Consiliul
Republican de expertiză medicală a vitalităţii.
Reexpertizarea persoanelor încadrate în grade de invaliditate înainte de ter
menul prevăzut se efectuează la cererea acestora sau la iniţiativa consiliilor de ex
pertiză ! îedicală a vitalităţii, atunci când există motive întemeiate, dar cel mult cu
2 luni î îainte de expirarea termenului de invaliditate.
în cazul depistării unor încălcări ale prezentei Instrucţiuni, Consiliul superior
unitare dreptul de a suspenda, în modul stabilit, decizia consiliilor de expertiză me
dicală a vitalităţii şi de a efectua reexpertizarea pacientului, antrenând specialiştii
necesari.
24.6.6. TIPURILE DE ASISTENŢĂ SOCI ALĂ

Consiliile de expertiză medicală a vitalităţii efectuează expertizarea şi reexper
tizarea pacienţilor pentru a recomanda următoarele tipuri de asistenţă socială, de
care beneficiază invalizii în conformitate cu legislaţia în vigoare:
- îngrijire permanentă din partea altei persoane;
- reabilitare medico-socială;
- asigurarea cu mijloace de deplasare (automobile, fotolii rulante, cărucioare).
Concluziile privind necesitatea acordării asistenţei sociale se adoptă de că
tre consiliile de expertiză medicală a vitalităţii în conformitate cu „Lista bolilor
şi consecinţelor traumatismelor şi defectelor anatomice care implică necesitatea
acordării diverselor tipuri de asistenţă socială”, aprobată de Ministerul Sănătăţii şi
Ministerul Muncii.
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CAPITOLUL 25

SERVICIUL
H E M O T R A N S F U Z IO N A L ÎN S IS T E M U L SĂ N Ă T Ă Ţ II

25.1. SCURT ISTORIC
Serviciul de Sânge este o ramura prioritară în medicina modernă din întrea
ga lume, contribuind prin activitatea sa la diminuarea substanţială a mortalităţii
şi invalidizării populaţiei. Salvarea gravidelor, bolnavilor chirurgicali, oncologici,
ginecologici, obstetricali, în situaţii la limită cu compatibilitate cu viaţa sau care
suferă de patologii grave este de neconceput fară un tratament transfuzional cu
componente si preparate ce se obţin din sânge.
Nivelul actual de dezvoltare al biotehnologiilor moderne nu permite înlocuirea
sângelui cu alte remedii. Din această cauză major'tates ţărilor consideră sângele
donat un patrimoniu Naţional.
Componentele şi preparatele procesiie di-, sânge donat pentru asistenţă transfuziologică în sistemul sănătăţii sunt asieu-ate de Serviciul de Sânge (SS) [figura
71) al ţării, care este reprezentat prin Cc îtrul Naţional de Transfuzie a Sângelui
(CNTS), Centrul Hemotransfuzii Bălţi (GHB), secţiile de transfuzii (ST) - depar
tamente ale instituţiilor medico-sanitare publice - spitalele republicane, municipale
şi raionale (1MSP).
în 1940 dr. S. Crivoşeev deschide Centrul de Transfuzie a Sângelui la spitalul
chirurgical nr. 2 din or. Chişinău, în Republica Autonomă Moldovenească, fiind
înregistraţi peste 150 de donatori.
Sub conducerea chirurgului B. Buciumenschi, în august 1944 se redeschide
Centrul de Transfuzie a Sângelui în secţia chirurgicala a Spitalului Republican,
primind primii donatori în acelaşi an în luna decembrie.
în anul 1960, sub conducerea doamnei G. Dubovic, Centrul de Transfuzie a
Sângelui trece într-o clădire noua, autonomă, situata pe str. Gh. Asachi din or. Chi
şinău. tot acolo fiind deschisă Secţia Hematologică cu 25 de paturi.
în anul 1993, subdiviziunile încadrate în colectarea, testarea şi prepararea sân
gelui de donator din Centrul Republican de Transfuzie a Sângelui au fost transfe
rate în clădirea fostului spital de traumatologie din str. Academiei 11, unde până în
prezent se afla sediul Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui.
Această ultimă denumire vine din data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernu
lui Republicii Moldova nr. 1050, din 04.10.2001, prin care Centrul Republican de
Transfuzie a Sângelui este reorganizat în centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui.
în prezent. Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui este o instituţie cu res
ponsabilităţi metodice de organizare a donării şi transfuziei de sânge din Republica
Moldova. Totodată. CNTS include Banca de Sânge de nivel terţiar a republicii.
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Din momentul desfăşurării activităţii Centrul Republican, actualul Centru Na
ţional de Transfuzie a Sângelui, a fost condus de: G. Dubovic, S. Traian, V. Scurtu.
G. Nistiriuc, 1. Midrigan. I. Grama, V. Cojocaru. L. Catrinici.
25.2. ORGANE REGULATORII ALE SERVICIULUI DE SÂNGE
•

Comisia interdepartamentală pentru supravegherea realizării Programului
naţional, instituită prin HGRM.
• Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova.
• Comitetul Naţional de Hemovigilenţă.
• Consiliul de Evaluare şi Acreditare în Sănătate.
• Agenţia Medicamentului.
• Centrul Ştiinţifico - Practic Medicină Preventivă.
25.3. REGLEMENTAREA SERVICIULUI DE SÂNGE
în ultimii ani activitatea Serviciului de Sânge se desfaşoară în temeiul urmă
toarei baze normative:
1. Legea Republicii Moldova nr. 1458-XI1 din 25.05.1993 „Privind donarea
de sânge" (Monitor, 1993, nr. 7, art. 212).
2. Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995.
3. Hotărârea Guvernului Republici Moldova nr. 1050 din 4 octombrie 2001
„Cu privire la aprobarea Programului national de dezvoltare a Serviciului
de sânge pe anii 2002-2006" (MO 12.10.2001 nr. 124-125, art. 1120);
4. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 08.05.07 „Cu privire la
aprobarea Programului naţional „Securitatea Transfuzională şi autoasigurarea cu preparate sangvine pentru anii 2007-2011".
25.4.

OPTIMIZAREA ORGANIZATORICĂ

ŞI ECONOMICĂ A ACTIVITĂŢII SERVICIULUI DE SÂNGE
Pentru organizarea adecvată a activităţilor în cadrul serviciului s-au elaborat
un şir de reglementări corelate cu cerinţele internaţionale din domeniu:
> Ghidul pentru prepararea, utilizarea şi asigurarea calităţii componentelor
sangvine.
> Instrucţiunea cu privire la transfuzia componentelor sangvine.
'r Statutul Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui;
> Statutul Centrului Regional de Transfuzie a Sângelui;
> Statutul Secţiei de Transfuzie a Sângelui;
> Statutul Cabinetului de Transfuzie;
> Statutul şi componenţa Comitetului Naţional Hemovigilenţă;
> Statutul Comitetului Transfuzional Spitalicesc.
Corespunzător ordinului Ministrului Sănătăţii nr.46 din 31.01.2006, CNTS
este responsabil de colectarea, evaluarea, monitorizarea şi analiza datelor statistice
ale compartimentului Asistenţa hemotransfuzională în sistemul sănătăţii al ţării.
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Asigurarea asistenţei transfuzionale în Republica Moldova, organizată în peri
oada anilor 2002-2006 în corespundere cu Programul naţional pentru perioada re
spectivă, a avut drept scop consolidarea serviciului şi optimizarea lui organizatorică
şi funcţională. Concomitent, antrenând în activităţi concrete alte servicii ale siste
mului sănătăţii, autorităţile administraţiilor publice centrale şi locale, organizaţiile
obşteşti şi nonguvernamentale, comunitatea, s-a reuşit de a schimba atitudinea faţă
de donarea de sânge prin apariţia categoriei de donatori voluntari neremuneraţi,
nemotivaţi.
Ca urmare a obiectivelor de bază în perioada respectivă s-a obţinut optimizarea
organizatorică şi economică a activităţii Serviciului de Sânge.
Serviciului de Sânge al republicii a asigurat în perioada respectivă deservirea
capacităţii instituţiilor medicale de diferit tip organizatoric de 20 423 de paturi.
Corespunzător Programului naţional. Serviciul (cu excepţia sectoarelor de Est
ale Republicii Moldova) s-a reorganizat după principiul geografic şi a fost eşalonat
în patru niveluri (figura 71):

Figura 71. Eşalonarea Serviciului Sângelui după principiul geografic

-
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Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui (CNTS), banca de sânge - nivel
naţional;
Centrul Regional de Transfuzie a Sângelui Nord (Bălţi) şi Secţia de Trans
fuzie a IMSP SR Cahul cu responsabilităţi pentru zona de Sud, băncile de
sânge - nivel regional;
Secţiile de Transfuzie a Sângelui în cadrul instituţiilor medico-sanitare pu
blice - 20 de unităţi - băncile de sânge - nivel raional;
Cabinetele de Transfuzie a Sângelui în cadrul instituţiilor medico-sanitare,
23 de unităţi - băncile de sânge ale staţionarelor.

Funcţionalitatea pe niveluri a Serviciului de Sânge permite centralizarea exa
minării sângelui de donator în laboratoarele acomodate tehnologic. In aceste sco
puri în Centrele de transfuzie a sângelui, cu excluderea diversităţii algoritmului
de testări, respectiv se asigură şi securitatea transfuzională imunologică şi pentru
infecţii hemotransmisibile.
întregul ciclu de preparare a componentelor şi preparatelor biomedicale din sân
ge s-a inclus în Centrele amplasate în Chişinău şi Bălţi, iar Secţia de Transfuzie a
IMSP SR Cahul - Serviciul de transfuzie cu responsabilităţi regionale „Sud” asigu
ră colectarea testarea şi va efectua în perspectivă fracţionarea primară a sângelui.
Situaţia privind asigurarea cu cadre în SS, în dinamica ultimilor 3 ani, atestă că
statele de personal şi structura lor a fost neînsemnat modificată. Se constată un flux
majorat de specialişti cu studii medii medicale şi personal tehnic-auxiliar.
Specialişti cu studii superioare medicale
Gradul de completare a funcţiilor cu studii superioare medicale conform state
lor de personal constituie 84,3 la sută în anul 2006 şi 72,7 la sută în anul 2004.
Pentru fiecare medic-persoană fizică revine 1,7 funcţii în 2006 faţă de 1,96 în
2004.
Specialişti cu studii medii medicalc
Gradul de completare a funcţiilor cu studii medii medicale în anul 2006 a con
stituit 85,4%, iar în anul 2005 a atins 92,3 %.
Pentru fiecare asistent medical revine un efort în medie de 1,3 funcţii.
Structura după vârstă pentru specialiştii cu studii medicale:
46 % - colaboratori în vârstă de 30-50 de ani;
21 % - colaboratori în vârstă de 18-30 de ani;
17 % - colaboratori în vârstă de 50-60 de ani;
16% din colaboratori sunt pensionari.
90% din colaboratori sunt femei.
Categoria superioară este atribuită la 49% din numărul medicilor.
Categoria I
la 14% din numărul medicilor.
Categoria II
la 1,6% din numărul medicilor.
Fără categorie
la 35,4% din numărul medicilor.
Finanţarea serviciului se asigură din alocaţii bugetare corespunzător programu
lui naţional aprobat, cu suportul suplimentar din proiecte investiţionale. Pentru pe
rioada 2005-2008 este ratificat prin Legea Republicii Moldova nr.77-XVI din 12
mai 2005 Acordul-cadru de împrumut dintre Banca pentru Dezvoltare a Consiliului
Europei şi Republica Moldova, semnat la 5 ianuarie 2005 în sumă de 6 mln. euro.
25.5.
ASIGURAREA CALITĂŢII
ŞI SECURITĂŢII PRODUSELOR SANGVINE
Mecanismul de organizare a achiziţionării centralizate pentru întreg serviciul de
consumabile şi tehnici medicale a contribuit la unificarea materialelor consumabile
şi a testelor de diagnostic utilizate pentru colectarea şi examinarea sângelui de do
nator, asigurând, astfel, un nivel sigur de calitate şi securitate hemotransfuzională.
Asigurarea calităţii şi securităţii produselor sangvine la toate etapele, de la
recoltare până la transfuzie, este un obiectiv primordial în organizarea activităţii
Serviciului de Sânge.
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în serviciu se implementează principiile moderne de preparare (BPP) a produ
selor sanguine labile:
• control de calitate şi testele de performanţă;
• audituri interne şi externe;
• personalul şi prognozarea;
• baza tehnico-materială, echipamentul şi materialele;
• documentaţia;
• prelucrarea sângelui;
• plângeri şi returnarea produselor sangvine labile.
în corespundere cu „Ghidul pentru prepararea, utilizarea şi asigurarea calităţii
componentelor sangvine” elaborat în temeiul Ghidului oferit în Recomandarea nr.
R(95) 15 a Comitetului de Miniştri a Consiliului Europei s-auajustattehnologiile
de colectare şi prelucrare a materiei prime pentru procesarea componentelor şi pre
paratelor de sânge.
Sunt implementate cerinţele exigente şi concrete faţă de toată nomenclatura
produselor sangvine labile procesate în republică.
Sunt aplicate metodele de lucru în laborator:
• imuno-hematologia;
• depistarea marcherilor infecţioşi;
• controlul echipamentului;
• validarea;
• sistemul de procesare a datelor;
• arhivarea.
Promovarea continuă a donării voluntare a sângelui este apreciată în politica
transfuzională drept condiţia de bază pentru o securitate transfuzională inofensivă.
Acţiunile manageriale includ drept obiectiv scontat schimbarea atitudinii co
munităţii faţă de donarea sângelui, începând cu nivelul preşcolar şi preuniversitar,
abordându-1 ca un act civil de valoare, fiind posibil pe fundalul unui mod sănătos
de viaţă.
în acest scop este practicată implicarea persoanelor, care formează opinia pu
blică şi care pot servi drept exemplu demn de a fi urmat.
Desfăşurarea evenimentelor de campanie, cât şi a materialelor, produselor de
promovare a donării voluntare de sânge Ia nivel naţional. Implicarea utilizatorilor
şi publicului la promovarea donării voluntare. Pregătirea şi organizarea evenimen
telor publice cu participarea persoanelor publice, politicienilor, organizarea confe
rinţelor de presă pentru a promova tema.
Lansarea paginii oficiale (web) cu asigurarea accesului populaţiei la informa
ţia privind politicile promovate în domeniul transfuziologiei, recrutării donatorilor
benevoli, sistematici şi neremuneraţi este o condiţie de asigurare a securităţii trans
fuzionale.
Dezvoltarea recomandărilor naţionale pentru sporirea continuă a donării vo
luntare.
Antrenarea serviciilor publice, obşteşti, nonguvernamentale şi private în oferi
rea diferitor facilităţi şi menţionări pentru donatorii voluntari sistematici la obţine
rea biletelor pentru muzee, diverse evenimente culturale, teatre, meciuri de fotbal
şi alte activităţi culturale organizate în ţară.
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Numărul de donatori începând cu anul 1999 s-a redus brusc de la 48 592 la 36
598 în anul 2001. Apoi se constată o majorare treptată atingând capacitatea de 67
342 donatori în anul 2006.
Din anul 2003 apare categoria de autodonatori şi se reduce la minimum numă
rul donatorilor contra plată.
în anul 2005, pe fundalul conlucrării eficiente a Serviciului de Sânge cu au
torităţile administraţiei publice locale se iniţiază „Zilele de donare în localităţi”,
care contribuie ia apariţia donatorilor voluntari, nemotivaţi, neremuneraţi, fapt ce
permite de a micşora efortul ce le revine rudelor pacienţilor.
Numărul total de donatori Ia 1 000 de locuitori s-a majorat de Ia 10 până la 18
în anul 2006. în acelaşi ritm s-a majorat numărul donaţiilor, atingând în anul 2006
74 117, constituind un indice de 20,6 la 1 000 de locuitori.
25.6. COLECTAREA SÂNGELUI
ŞI PRODUCEREA PREPARATELOR SANGVINE
în lumea mondială anual se procesează peste 75 milioane doze de sânge. Con
form Raportului Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru anii 2002-2003 numai 83
la sută din populaţia lumii au acces Ia 40% din rezerva existentă.
Organizarea acţiunilor de colectare a sângelui/plasmei de la donatori, screenin
gul la infecţiile hemotransmisibile şi crearea Băncii de sânge pentru a acoperi necesi
tăţile atât pentru asistenţă sigură cu componente sangvine oferită în urgenţe medicale,
cât şi în posibilele circumstanţe speciale (catastrofe, cutremure, terorism, război).
Dinamica colectării sângelui în Republica Moldova prezintă o dinamică ritmi
că de majorare, corespunzător cu majorarea cerinţelor de către utilizatori.
Obiectivul important în dinamica ultimilor ani a fost orientat spre calitate, efi
cienţa componentelor sangvine procesate, cu o majorare treptată a cantităţii.
începând cu anul 2002, s-a introdus metoda de colectare a plasmei prin plasmofereză automată, o posibilitate de a influenţa producerea componentelor în con
cordanţă cu solicitarea şi utilizarea optimală.
Serviciul de Sânge a asigurat solicitările instituţiilor medico-sanitare la poziţia
Concentrat de plachete şi Crioprecipitat, care se utilizează preponderent în secţiile
hematologice pentru maturi şi copii.
în Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui şi Centrul Hemotransfiizii Bălţi
este organizată producerea preparatelor sangvine stabile (albumină, polibiolină,
imunoglobuline etc.), care se eliberează instituţiilor medico-sanitare în baza de
contract, financiar acoperită în cadrul programului naţional.
Pe parcursul ultimelor decenii, o atenţie tot mai mare se acordă transfuziei
sângelui şi a componentelor sangvine sigure, ajustând la scara internaţională stan
dardele şi recomandările pentru ridicarea securităţii transfuzionale.
25.7.
PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII
SERVICIULUI DE SÂNGE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Perspectiva acţiunilor pe termen scurt şi de durată este orientată spre asigura
rea autoaprovizionării Băncilor de sânge cu componente necesare şi spre sporirea
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disponibilităţii sângelui pentru urgenţele medicale şi alte circumstanţe speciale ale
ţării, inclusiv şi pentru servicii transnaţionale.
Antrenarea serviciilor publice, nonguvernamentale, comunităţii presupune ob
ţinerea realizărilor la următoarele compartimente:
Aspecte sociale:
- Educarea şi acceptarea de către comunitate a importanţei şi siguranţei do
nării de sânge exprimată prin act voluntar şi neremunerat bazat pe promovarea
modului sănătos de viaţă.
- Atitudini oneste faţă de necesitatea autoasigurării Băncilor de Sânge cu
componente sangvine.
Aspecte medicale:
- Perfecţionarea funcţionalităţii şi eficienţei serviciului de sânge prin imple
mentarea managementului sistemului de calitate.
- Crearea şi menţinerea calităţii înalte a sângelui şi produselor sangvine de
la colectare şi până la transfuzie prin promovarea principiilor bunelor practici şi
standardelor respective.
- Implementarea unui sistem de administrare a calităţii cu colaborarea şi an
gajamentul tuturor structurilor implicate în lanţul de transfuzie a sângelui.
- Consolidarea structurilor serviciilor de sânge cu stabilirea mecanismelor
unice de planificare, evaluare şi monitorizare.
- Promovarea încrederii reciproce şi posibilitatea de acceptare a calităţii
sângelui la toate nivelurile prin sprijin instituţional, cooperarea şi comunicarea
deschisă între toţi cei implicaţi în această activitate, inclusiv utilizatorii (serviciile
clinice).

- Rolul instituţiilor medico-sanitare va fi accentuat, constituind premisa uti
lizării optimale a sângelui, indiferent de nivelul şi structura sistemului de sănătate
al ţării;
- Evidenţierea rolului instituţiei medico-sanitare şi al medicilor, precum şi al
altor lucrători din domeniul sănătăţii, pentru asigurarea unui nivel înalt de calitate,
siguranţă şi eficacitate a transfuziei sângelui;
- Stabilirea aspectelor organizatorice, economice, educaţionale şi clinice ale
hemoterapiei, alternativelor curative şi definirea la nivel naţional şi instituţional a
sarcinilor şi responsabilităţilor;
- Promovarea stabilirii unei structuri corespunzătoare pentru comitetele spi
taliceşti de transfuzie din diferite domenii cu scopul implementării unui sistem al
calităţii pentru administrarea utilizării clinice a sângelui şi produselor sangvine.
- Stabilirea standardelor de utilizare optimală a resurselor sangvine şi despre
disponibilitatea vectorului de consumare a produselor.
- Monitorizarea şi evaluarea acţiunilor aplicate în ţară în contextul unui sis
tem de asigurare a calităţii provizorii de sânge şi utilizarea lor eficientă de către
medici.
- Evaluarea datelor ştiinţifice adecvate despre necesităţile produselor de sân
ge şi a plasmei, despre consumarea lor în diferite instituţii pentru a asigura posibi
lităţi egale diferitor spitale de a dispune de sânge inofensiv, în cantităţi adecvate,
prin schimbul componentelor sangvine dintre diferite Bănci de sânge.
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Aspecte tehnice:
- Fondarea unui Sistem informaţional naţional cu perspectivă regională pen
tru identificarea rapidă a disponibilităţii sangvine.
- Formarea mecanismelor pentru transportarea rapidă a sângelui.
aspecte de securitate a ţării:
- Disponibilitatea şi încrederea în securitatea şi calitatea componentelor
sangvine pentru corpul diplomatic ataşat în Republica Moldova şi invitaţii ţări.
- Asistenţă sigură cu componente sangvine oferită în urgenţe medicale ale
posibilelor circumstanţe speciale (catastrofe, cutremure, terorism, război).
Specificul Serviciului de Sânge impune atitudini exigente faţă de instruirea
personalului angajat, competenţele profesionale şi abilităţi.
Programele de instruire respectă cerinţele pe lângă capacităţile de bază, flexi
bilitate în perfecţionare şi modificare cu un accent pe calitate în toate aspectele pen
tru procedurile pe traseul de la „vena donatorului” până la „vena recipientului”.

CAPITOLUL 26

S IS T E M U L A S IS T E N Ţ E I CU M E D IC A M E N T E

26.1. ASPECTE GENERALE
Sistemul asistenţei cu medicamente a populaţiei este parte componentă a ser
viciului farmaceutic, care la rândul său este indispensabil sistemului ocrotirii să
nătăţii. Scopul principal al serviciului farmaceutic constă în asigurarea oportună a
populaţiei şi instituţiilor curativo-profilactice cu medicamente eficiente, inofensive,
de bună calitate şi accesibile, precum şi cu alte obiecte de uz medical (materiale
de pansament, obiecte de îngrijire a bolnavilor etc.). Astfel, sistemul asistenţei cu
medicamente prezintă o verigă de legătură între producătorii şi furnizorii de medi
camente şi consumatori.
Activitatea practică a sectorului farmaceutic se bazează pe un complex întreg
de ştiinţe farmaceutice, dintre care principalele sunt: tehnologia medicamentelor,
chimia farmaceutică, farmacognozia. farmacologia, managementul şi marketingul
farmaceutic.
în conformitate cu Legea Republicii Moldova cu privire la activitatea farma
ceutică, din numărul întreprinderilor farmaceutice fac parte: uzinele chimico-farmaceutice şi laboratoarele de microproducţie, depozitele farmaceutice, farmaciile,
laboratoarele de control al calităţii medicamentelor. Aceste întreprinderi pot fi pu
blice (de stat) sau private.
Locul principal în asistenţa cu medicamente îl ocupă farmacia.
26.2. CLASIFICAREA FARMACIILOR
Unul din principiile de bază de clasificare a farmaciilor este particularitatea
asistenţei cu medicamente, conform căreia se deosebesc două tipuri de farmacii:
comunitare şi de spital. Celelalte principii de clasificare (particularităţile procesu
lui de producţie, administrative, de amplasare) sunt secundare şi pot fi îmbinate cu
principiul de bază. De exemplu, farmacia producătoare de medicamente poate fi
comunitară, de spital sau interspitalicească, autogestionară sau bugetară.
Farmacia comunitară asigură cu medicamente şi alte produse medico-farmaceutice populaţia prin achitare contra numerar. în unele cazuri poate deservi şi in
stituţii medico-sanitare.
Farmacia interspitalicească deserveşte câteva instituţii curativo-profilactice,
nu deserveşte populaţia şi îşi îndeplineşte funcţia financiar-economică în bază de
autogestiune.
Farmacia instituţiei medico-sanitare nu deserveşte populaţia, îşi acoperă chel
tuielile în baza bugetului, şi funcţionează ca secţie a instituţiei medico-sanitare
respective.
628

26.3.
PRINCIPIILE ACTIVITĂŢII
ŞI EXTINDERII FARMACIILOR COMUNITARE
Reieşind din Legea Republicii Moldova cu privire la activitatea farmaceutică,
această activitate „este o funcţie practico-ştiinţifică a ocrotirii sănătăţii, care inclu
de cercetări şi inovaţii de creaţie, standardizare, înregistrare, producere, preparare,
control al calităţii, păstrare, informare, livrare şi desfacere către populaţie a medi
camentelor, precum şi exercitarea funcţiilor de conducere cu unităţile farmaceutice
şi subdiviziunile lor”.
Principiile de bază ale activităţii şi extinderii farmaciilor sunt:
• accesibilitatea maximă a asistenţei cu medicamente, amplasarea farmacii
lor în preajma instituţiilor medico-sanitare;
• asigurarea unităţii între asistenţa medicală şi cea farmaceutică, unirea efor
turilor medicului şi a farmacistului pentru beneficiul pacientului;
• existenţa întreprinderilor şi instituţiilor farmaceutice cu două tipuri de pro
prietate: publică, privată şi sub orice formă de proprietate;
• deservirea necondiţionată a populaţiei cu medicamente conform reţetei me
dicului;
• livrarea medicamentelor de calitate în corespundere cu cerinţele tehniconormative;
• respectarea normelor etice de promovare a medicamentelor;
• perfecţionarea permanentă a metodelor de analiză şi preparare a medica
mentelor;
• asigurarea continuităţii studiilor pentru cadrele farmaceutice pe parcursul
întregii perioade de activitate a fiecărui specialist;
• aplicarea a astfel de forme de muncă care ar permite reducerea la minim a
cheltuielilor de timp pentru primirea reţetelor, prepararea şi livrarea medi
camentelor;
• asistenţa populaţiei cu medicamente pe parcursul zilei de muncă;
• folosirea pe larg a resurselor locale de remedii medicamentoase şi îndeo
sebi a plantelor medicinale.
26.4.
EXTINDEREA
ŞI AMPLASAREA REŢELEI FARMACEUTICE
Extinderea şi amplasarea optimă a reţelei farmaceutice este una din condiţiile
importante ale asistenţei satisfăcătoare cu medicamente a populaţiei.
Principiul general al extinderii şi amplasării reţelei farmaceutice este accesibi
litatea maximă a asistenţei populaţiei cu medicamente.
în Republica Moldova amplasarea farmaciilor se realizează în corespundere
cu normativele de extindere şi principiile de amplasare a farmaciilor adoptate de
Ministerul Sănătăţii.
Extinderea şi amplasarea farmaciilor trebuie să asigure:
- satisfacerea deplină şi oportună a necesităţilor populaţiei în remedii medi
camentoase şi alte produse medico-farmaceutice;
- ridicarea nivelului de organizare a asistenţei cu medicamente;
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- creşterea numerică a instituţiilor farmaceutice;
- rentabilitatea farmaciilor autogestionare;
- desăvârşirea formelor şi modalităţilor de asistenţă cu medicamente.
Extinderea reţelei farmaceutice se înfăptuieşte conform unor normative speci
ale şi este în funcţie de factorii demografici. Normativele reprezintă numărul de po
pulaţie ce revine Ia o farmacie, numărul de farmacişti ce revin la 100 mii locuitori
şi distanţa minimă până Ia unitatea farmaceutică, ce realizează funcţia de preparare
a medicamentelor extemporale.
Extinderea şi amplasarea farmaciilor în localităţile urbane are loc nu numai în
conformitate cu principiile stabilite prin ordinul Ministerului Sănătăţii, ci şi cu pla
nul general de reconstrucţie a urbei. Farmaciile se amplasează prioritar în complex
cu instituţiile curativo-profilactice.
In localităţile rurale construcţia de farmacii, de asemenea, se face în funcţie de
prezenţa în localitatea dată a unităţilor medicale. Se ţine cont şi de faptul ce fel de
localitate este cea pretinsă pentru amplasarea farmaciei: localitate-centru de atrac
ţie; comună obişnuită.
Sarcina farm aciei comunitare este asistenţa (asigurarea) populaţiei, instituţi
ilor medico-sanitare şi altor instituţii cu medicamente, obiecte de sanitărie, igienă,
de îngrijire a bolnavilor, materiale de pansament, remedii de dezinfecţie etc.
Funcţiile farm aciei comunitare sunt:
♦> de producţie - farmacia se ocupă cu prepararea medicamentelor, obţinerea
apei purificate, producerea de medicamente în stoc, concentrate şi semifa
bricate, divizări etc.;
❖ de asistenţă cu mărfuri medico-farmaceutice a populaţiei;
❖ de furnizare a mărfurilor medico-farmaceutice instituţiilor curativo-profi
lactice şi altor instituţii şi organizaţii;
❖ de comerţ - eliberarea mărfurilor medico-farmaceutice fără reţeta medicului;
❖ de control - efectuează controlul calităţii medicamentelor la toate etapele
procesului de producţie şi circulaţie;
❖ de informare - informarea personalului medical despre medicamentele noi
recepţionate, despre absenţa unor medicamente, despre noi regulamente şi
instrucţiuni etc.;
♦> de educaţie sanitară a vizitatorilor farmaciei cu privire la combaterea de
prinderilor dăunătoare, la modul de păstrare şi administrare a medicamen
telor;
❖ de colectare a plantelor medicinale;
❖ medicală - acordarea de prim ajutor în diverse cazuri de urgenţă ce pot avea
loc la adresarea bolnavilor în farmacie;
❖ financiar-economică - asigurarea acoperirii cheltuielilor din veniturile pro
prii. relaţiile cu banca şi organele financiare.
26.5. REGIMUL DE LUCRU AL FARMACIILOR
Regimul de lucru al majorităţii covârşitoare a farmaciilor trebuie să fie organi
zat în două schimburi cu 6 zile de lucru în săptămână, iar al farmaciilor “de gardă’’
- cu 7 zile de lucru în săptămână.
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Lucrul farmaciilor rurale (săteşti) se organizează în aşa mod ca să fie garan
tată asistenţa cu medicamente a oamenilor muncii de la sate în perioada lucrărilor
agricole, la brigăzi, la ferme ş.a. De aceea regimul de lucru al farmaciilor rurale se
stabileşte separat:
a) pentru perioada de primăvară - vară - toamnă;
b) pentru perioada de iarnă.
Regimul de lucru al farmaciilor în fiecare caz concret se stabileşte de comun
acord cu organele ocrotirii sănătăţii şi organele administraţiei publice locale.
Structura organizatorică a farmaciilor comunitare depinde de volumul de
lucru. De regulă, în farmaciile cu un volum mare de lucru pot fi organizate 4 secţii:
de producţie: de stocuri; de fonne medicamentoase industriale; de livrare a medica
mentelor fară reţete, a obiectelor de sanitarie, igienă, îngrijire a bolnavilor.
în farmaciile cu un volum de lucru mediu se organizează 2 secţii:
- de producţie şi stocuri;
- de livrare a medicamentelor fară reţete, a obiectelor de sanitarie, igienă,
îngrijire a bolnavilor etc.
în celelalte farmacii nu se organizează subdiviziuni.
Personalul farmaciilor publice se divizează în 4 grupe:
- de conducere: farmacist-diriginte, diriginte-adjunct, contabil-şef, contabil,
casier superior, casier;
- farmaceutic: farmacist, farmacist-tehnolog, farmacist-analist,
laborantfarmacist (cu studii medii speciale);
- auxiliar: divizator (ambalatoriu), infirmieră;
- de deservire: şofer, fochist, muncitor auxiliar, servitoare etc.
Numărul personalului farmaciei depinde de volumul ei de lucru : receptura, ru
lajul, îndeplinirea funcţiei administrative sau absenţa acestei funcţii; unele particu
larităţi ale activităţii (deservirea instituţiilor medico-sanitare, modul de transportare
a mărfurilor, utilizarea încălzirii autonome etc.).
Structura încăperilor farmaciei comunitare variază în funcţie de volumul
de lucru şi poate include:
1. sala de deservire a populaţiei (oficina);
2. încăperile de producere a medicamentelor şi control al calităţii lor;
3. încăperile de depozitare şi păstrare a stocurilor de mărfuri;
4. încăperile administrative (biroul farmacistului-diriginte), sociale, auxiliare
şi de menire gospodărească;
5. încăperile suplimentare, prevăzute pentru farmaciile ce furnizează medica
mente instituţiilor medico-sanitare, cele ce colectează plante medicinale,
precum şi pentru farmaciile ce îndeplinesc funcţii administrative.
Ministerul Sănătăţii a stabilit norme minime de suprafaţă pentru farmaciile co
munitare şi filialele lor în funcţie de particularităţile activităţii şi locul amplasării lor.
26.6.
ASISTENŢA CU MEDICAMENTE
A BOLNAVILOR ÎN CONDIŢII DE STAŢIONAR
Asistenţa farmaceutică în spitale se efectuează gratis din costul alocării pre
văzute pentru acest scop din bugetul Companiei Naţionale de Asigurări Medicale
(CNAM) şi ce! de stat şi/sau local.
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Spitalele cu un volum mare de lucru sunt deservite de farmacii spitaliceşti.
Instituţiile medico-sanitare care nu dispun de farmacii spitaliceşti pot fi
aprovi
zionate cu medicamente de către farmaciile comunitare.
Toate farmaciile de spital au aceeaşi funcţie principală - aprovizionarea spita
lului (spitalelor) cu medicamente şi alte produse medicale, însă se deosebesc sub
aspect economic: unele din ele funcţionează pe bază de autogestiune, altele - sunt
finanţate din bugetul spitalului. Farmaciile bugetare activează în calitate de subdi
viziuni ale instituţiei şi se află în subordonarea medicului-şef al spitalului.
Cea mai eficientă cale de aprovizionare a spitalelor cu medicamente se reali
zează prin intermediul farmaciilor interspitaliceşti şi celor autogestionare de spital,
în aceste farmacii pot fi create condiţii corespunzătoare pentru pregătirea calitativă
a medicamentelor şi aprovizionarea cu ele a bolnavilor din staţionar.
Specificul aprovizionării instituţiilor curativo-profilactice cu medicamente co
relează cu caracteristica recepturii extemporale: peste 60% din ele constituie for
mele medicamentoase lichide.
26.6.1.
FARMACIILE
AUTOGESTIONARE DE SPITAL ŞI INTERSPITALICEŞTI

Farmacia destinată pentru aprovizionarea cu medicamente a unui spital şi care
activează pe bază de autogestiune totală sau internă se numeşte farmacie de spital
autogestionară (FSA).
Farmacia destinată pentru aprovizionarea cu medicamente a două sau mai
multe spitale şi care activează tot în baza autogestiunii totale se numeşte farmacie
interspitalicească (FIS).
FIS se organizează pentru deservirea cu medicamente a instituţiilor curativoprofilactice cu un număr total de paturi nu mai mic de 500. Farmacia interspitali
cească poate fi organizată şi în oraşele în care numărul total de paturi de spital se
află între 100 şi 500. Afară de staţionare, FIS poate să deservească puncte medicale,
instituţii de învăţământ, de asistenţă socială, sanitaro-profilactice ş.a.
Farmacia de spital autogestionară (FSA) se organizează pentru aprovizionarea
cu medicamente a unui singur spital cu 500 de paturi şi mai mult, dar ea poate func
ţiona şi în localităţile unde spitalul are nu mai puţin de 100 de paturi.
Aceste farmacii îndeplinesc următoarele funcţii:
- aprovizionarea instituţiilor medico-sanitare corespunzătoare cu medica
mente şi alte produse medicale;
- determinarea necesarului de medicamente şi alte produse medicale în co
respundere cu profilul şi specificul de lucru al instituţiei;
- realizarea indicatorilor economico-financiari şi asigurarea respectării disci
plinei financiare de stat.
FSA şi FIS nu eliberează medicamente populaţiei. Ele îndeplinesc funcţiile:
de preparare a medicamentelor, informativă, de aprovizionare, financiar-gospodărească etc.
în cazul autogestiunii totale, achitarea între farmacii şi spitale, pentru medica
mentele prescrise, se efectuează prin intermediul băncilor, prin virament.
Farmaciile de spital, ca şi cele publice, sunt aprovizionate cu marfa de la de
pozitele farmaceutice.
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Pentru o aprovizionare bine organizată a spitalelor farmacia întocmeşte un gra
fic de prezentare a bonurilor de comandă-livrare, de livrare a medicamentelor şi
distribuirea lor în instituţiile medico-sanitare.
Volumul de lucru al FSA şi FIS se caracterizează printr-un singur indicator
- rulajul anual (volumul circuitului de mărfuri).
Structura organizatorică a acestor farmacii depinde de numărul de paturi de
spital deservite. In cazul deservirii a 1 000 de paturi şi mai mult se organizează 2
secţii: a) de producţie; b) de stocuri materiale.
Dacă farmacia deserveşte mai puţin de 1 000 de paturi, se organizează o sin
gură secţie - de producţie.
Pentru îndeplinirea funcţiei de organizare a asistenţei cu medicamente a bol
navilor în condiţii de staţionar, instituţiile medico-sanitare care au 300 de paturi şi
mai mult şi sunt aprovizionate cu medicamente prin intermediul FIS, pot institui
postul de farmacist al spitalului, care se subordonează medicului-şef al instituţiei
date (sau medicului-şef adjunct pe probleme curative).
Farmacistul spitalului îndeplineşte următoarele funcţii:
- primeşte bonurile de comandă-livrare din secţii, controlează corectitudinea
lor şi le transmite în farmacie;
- recepţionează din farmacie comenzile în corespundere cu documentele de
însoţire şi le livrează în termenele stabilite secţiilor şi cabinetelor spitalului;
- ţine o legătură permanentă cu personalul medical, informându-1 sistematic
despre prezenţa medicamentelor în farmacie, despre absenţa lor, despre substituenţi
şi analogi, şi alte date informative;
- controlează respectarea regulilor de păstrare a medicamentelor şi în caz de
necesitate aduce la cunoştinţa conducerii spitalului despre încălcările depistate.
Afară de aceasta, farmacistul spitalului studiază necesităţile în medicamente şi
alte produse medicale, cercetează structura recepturii, participă la diverse întruniri
ale personalului medical ş.a. Fiind o persoană gestionară, cu el se încheie un con
tract despre responsabilitatea materială.
26.6.2. FARMACIA INSTITUŢIEI MEDICO-SANITARE

Instituţiile medico-sanitare cu peste 100 de paturi pot să organizeze în compo
nenţa lor farmacii bugetare întreţinute din contul bugetului spitalului, care funcţio
nează în calitate de subdiviziune a spitalului.
Sarcina principală a acestor farmacii este aprovizionarea secţiilor instituţiei
medico-sanitare cu medicamente, materiale de pansament, obiecte de îngrijire a
bolnavilor şi alte confecţii medicale. Astfel, FIMS îndeplineşte următoarele func
ţii: de producţie, de aprovizionare, de control, de informare. Farmacia trebuie să
fie permanent aprovizionată cu rezervele necesare de vaccinuri, seruri, preparate
antibacteriene. Farmacia de spital are încăperi: de producere, boxe-materiale, uzual-auxiliare.
Particularităţile activităţii de producţie a acestor farmacii sunt în funcţie de
structura recepturii lor, care este prezentată în tabelul 69. Pe parcursul ultimilor ani
se atestă o scădere esenţială a recepturii extemporale în FIMS.
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Tabelul 69

Structura recepturii farmaciei instituţiei medico-sanitare
Denumirea formei medicamentoase
Forme industriale
Forme magistrale (extempore): inclusiv
-

lichide

%
44,4
55,6
49,8

-

pulberi

20,8

-

sterile

21,7

-

unsuente

3,3

-

supozitoare

0,4

-

plante medicinale şi specii

0,8

-

alte forme

5,2

FIMS este dirijată de farmacistul-diriginte care se subordonează mediculuişef. Farmacistul-diriginte al FIMS este instituit în post conform ordinului medicului-şef. Orele de lucru ale FIMS se stabilesc de către medicul-şef. Inventarierea şi
revizia bunurilor materiale se efectuează de către o comisie specială instituită de
mediul-şef al spitalului.
Definitivarea, livrarea şi utilizarea medicamentelor în secţiile şi cabine
tele instituţiilor medico-sanitare. Bonurile de comandă-livrare sunt prezentate
în farmacii periodic, în conformitate cu un grafic întocmit în prealabil. Analogic
reţetelor, bonurile de comandă sunt supuse unui control riguros, se taxează şi se
înregistrează.
Alcoolul etilic şi stupefiantele se livrează spitalelor în conformitate cu norma
tivele în vigoare.
în funcţie de forma medicamentoasă şi de modul de administrare medicamen
tele preparate „ex tempore” şi destinate bolnavilor în condiţii de staţionar se eti
chetează după cum urmează: ..Intern”, „Intern pentru copii”, „Extern”, „Picături
oftalmice”, „Unguent oftalmic”.
în corespundere cu normativele în vigoare, fiecare din etichetele indicate mai
sus vor conţine următoarele rechizite:
- denumirea întreprinderii medicale (farmaceutice) îr care intră farmacia;
- farmacia nr. ___ (sau denumirea de firmă);
- spitalul n r.___ (sau denumirea),
- secţia___________;
- data (preparării);
- componenţa medicamentului;
- termenul valabilităţii;
- a pregătit______ , a controlat______ , a eliberat______ ;
- anali::a n r.___ ;
- moc’ul de administrare sau forma medicamentoasă.
începând cu 01.07.2007, Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova a interzis
prepararea soluţiilor parenterale sterile în condiţiile farmaciilor de spital.
Componenţa medicamentului se indică în limba latină sau română, se scrie de
mână sau se aplică ştampila.
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Pe etichetele formelor medicamentoase cu conţinut de substanţe toxice şi stu
pefiante se indică „A” cu tuş negru, iar pe etichetele substanţelor din grupa separanda se indică „ЕГ cu tuş de culoare roşie.
Studiindu-se frecvenţa prescripţiilor, etichetele cu denumirea remediilor mai
des folosite pot fi tipărite în prealabil la tipografie, ceea ce sporeşte productivitatea
muncii personalului farmaceutic, precum şi gradul de cultură al definitivării forme
lor medicamentoase preparate în farmacie.
Medicamentele pregătite pentru livrare se concentrează în încăperea pentru
completarea şi livrarea produselor farmaceutice. Această încăpere se amenajează
cu turnante speciale, dulapuri şi mese cu sertare şi secţii marcate conform secţiilor
şi cabinetelor instituţiei medico-sanitare deservite.
Medicamentele toxice şi stupefiantele, din momentul preparării şi până în
momentul livrării, se păstrează într-un dulap încuiat. Livrarea medicamentelor se
efectuează de către farmacist, care împreună cu lucrătorul medical ce recepţionează
marfa, controlează veridicitatea etichetării formelor medicamentoase, cantităţile şi
explică modul de păstrare şi termenele valabilităţii.
în instituţiile medico-sanitare cu un volum mare de lucru distribuirea medica
mentelor poate fi efectuată nemijlocit în secţii şi cabinete. Succesiunea distribuirii
şi recepţionării produselor medicale în secţii o stabileşte medicul-şef ţinând cont de
condiţiile concrete.
Medicamentele prescrise sunt predate asistentei medicale superioare a secţiei
sau a spitalului al cărei nume este indicat în bonul de comandă-livrare.
Livrarea medicamentelor din farmaciile autogestionare (FSA. FIS şi publică)
se efectuează conform procurii, termenul de valabilitate al căreia nu va depăşi un
trimestru, iar pentru medicamentele toxice şi stupefiante - 1 lună.
Faptul livrării-recepţionării medicamentelor se confirmă prin semnarea bonu
rilor de comandă-livrare de către farmacist şi asistenta medicală.
Un exemplar al bonului de comandă-livrare rămâne în farmacie şi se păstrează
după cum urmează:
- bonurile pentru medicamente cu conţinut de substanţe toxice - 2 ani;
- cu conţinut de stupefiante - 5 ani;
- celelalte bonuri - 1 an.
Toate medicamentele se livrează spitalelor numai în formă definitivată, pre
gătită pentru administrare. Se interzice pregătirea medicamentelor, divizarea lor,
cântărirea, transvazarea, schimbarea ambalajului sau a etichetei în afara farmaciei.
Medicamentele se păstrează numai în ambalaj original (industrial sau farmaceutic)
fiind depozitate în dulapuri încuiate şi care se află lângă postul de gardă al perso
nalului medical.
Medicamentele toxice se păstrează în dulapuri metalice sau de lemn încuiate,
iar stupefiantele - în seifuri sau dulapuri metalice. Pe partea interioară a uşii dula
pului (seifului) se indică ,,A’* şi lista medicamentelor toxice, doza maximă pentru
o dată şi pentru 24 de ore.
Remediile din grupa separanda (lista „B”) se păstrează în dulapuri separate, de
asemenea încuiate.
Este interzisă păstrarea medicamentelor din listele „A” şi ,.B” în dulapuri me
dicale de sticlă destinate instrumentarului medical.
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în sălile de operaţii, de pansamente, proceduri ş.a. medicamentele se păstrează
în dulapuri de sticlă sau pe mese chirurgicale. Formele medicamentoase interne,
externe şi parenterale (injectabile) se vor afla pe poliţe diferite.
Cheile de la dulapurile în care se păstrează preparatele ..A” şi ,.ЕГ se află la
persoanele responsabile de aceste preparate. în orele nocturne cheile se transmit
medicului de gardă.
La locurile de păstrare a medicamentelor, lângă posturile de gardă ale medici
lor şi asistentelor medicale se afişează tabele cu:
- dozele maxime pentru o dată;
- dozele pentru 24 de ore;
- antidoturile folosite în caz de intoxicaţii.
în secţiile şi cabinetele instituţiilor medico-sanitare se supun evidenţei cantita
tive următoarele medicamente:
- stupefiantele;
- psihotropele;
- toxicele (sulfatul de atropină, dicaina, azotatul de argint).
Responsabilitatea pentru folosirea raţională precum şi pentru evidenţa şi păs
trarea corespunzătoare a medicamentelor o poartă şeful instituţiei medico-sanitare
sau şeful secţiei.
26.7.
PARTICULARITĂŢILE ACTIVITĂŢII
FARMACIEI DE SPITAL ÎN CONDIŢII DE FINANŢARE LIMITATĂ
A M EDICAMENTELOR
Distribuirea medicamentelor în spital. Principiul de bază în prescrierea
medicamentelor (împreună cu individualizarea) trebuie să devină personalizarea
prescripţiilor pentru bolnavii spitalizaţi. în bonul de comandă-livrare orice prescri
ere de medicament(e) sau alt produs (articol) de uz medical trebuie să se facă pe
numele bolnavului spitalizat.
Farmacia de spital trebuie să organizeze lucrul de perfectare a etichetelor şi
de eliberare a medicamentelor, astfel încât comenzile executate să conţină numele
bolnavului.
Schemă de distribuire a medicamentelor către bolnavii spitalizaţi este repre
zentată în figura 72:
Figura 12
Prescripţie

------ ►

Farmacie

------ ►

Punct de distrub. în secţia spitalului

------ ► Bolnav

Activitatea punctului de distribuire a medicamentelor în secţie este organizată
conform graficului aprobat de medicul-şef adjunct pe probleme curative şi coordo
nat cu farmacistul-diriginte al farmaciei de spital. în cazul în care situaţia aprovi
zionării cu cadre nu permite organizarea punctelor de distribuire a medicamentelor
în secţie, această funcţie este realizată de către asistenta şefa a secţiei, care primeşte
din farmacie medicamentele în măsura necesităţilor.
Este strict interzisă vânzarea medicamentelor de către personalul medical, cu
excepţia cazurilor prevăzute de actele normative legale.
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Utilizarea raţională a medicamentelor. Modalitatea conform căreia se for
mează sortimentul şi comanda de medicamente a spitalului se bazează pe următoa
rea schemă:
a. Organizarea Comitetului Formularului Farmacoterapeutic al instituţiei me
dicale.
b. Elaborarea Formularului Farmacoterapeutic al instituţiei medicale (în baza
Formularului Farmacoterapeutic Naţional, schemelor minime de tratament
al celor mai răspândite boli şi stări patologice, informaţiei statistice despre
contigentul de bolnavi supuşi tratamentului medicamentos pe parcursul anu
lui precedent şi a recomandărilor respective).
c. Determinarea valorii consumului mediu pentru un bolnav la o cură de trata
ment în raport cu fiece medicament inclus în Formularul Farmacoterapeutic
al instituţiei medicale.
d. Calculul necesarului pentru fiecare medicament inclus în Formularul Far
macoterapeutic al instituţiei medicale.
e. Precizarea volumului alocaţiilor bugetare destinate pentru procurarea me
dicamentelor.
f. Calculul coeficienţilor de corecţie pentru necesarul fiecărui medicament.
g. Determinarea necesarului anual real de medicamente pentru spital şi a ne
cesarului lunar, săptămânal, zilnic.
Procurarea medicamentelor trebuie să se efectueze în conformitate cu prevede
rile legale referitoare la achiziţionările prin concurs.
O
deosebită atenţie se acordă întocmirii şi corecţiei periodice a Formularului
Farmacoterapeutic al spitalului.
Sumele economisite în urma procurării prin concurs a medicamentelor se fo
losesc pentru lărgirea sortimentului din Formular şi a volumului necesarului mate
rializat. La un nou nivel calitativ se realizează şi funcţia informaţională a farmaciei
de spital:
a. personalul medical va fi informat operativ despre recepţionarea medica
mentelor absente;
b. farmacistul responsabil de informaţia despre medicamente va informa per
sonalul medical în cadrul conferinţelor săptămânale despre medicamentele
noi, substituenţii medicamentelor absente, noile proprietăţi ale medicamen
telor cunoscute etc.
Comitetul Formularului Farmacoterapeutic al instituţiei medicale este obligat
să efectueze un examen permanent al respectării principiilor de utilizare raţională
a medicamentelor.
Evidenţa şi gestiunea. în vederea protejării integrităţii patrimoniului statului
dat în folosinţă instituţiei medicale, în farmacia de spital se aplică evidenţa cantitativ-valorică a medicamentelor şi altor produse farmaceutice.
în farmacia de spital se ţine evidenţa şi gestiunea intrărilor, ieşirilor şi stocuri
lor de medicamente, altor produse farmaceutice, precum şi a formelor medicamen
toase preparate aici.
Evidenţa şi gestiunea în farmacia bugetară, secţia (filiala) ei extrabugetară,
secţiile şi cabinetele spitalului se organizează astfel, încât să poată fi urmărită cir
culaţia oricărui medicament din farmacie până la pacient.
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Evidenţa contabilă a activităţii farmaciei de spital se ţine separat pentru activi
tatea pe principiu de buget şi pentru cea extrabugetară.
Controlul şi supravegherea. Controlul şi supravegherea utilizării raţionale
a medicamentelor şi altor produse farmaceutice, precum şi a folosirii alocaţiilor
bugetare şi mijloacelor extrabugetare pentru procurarea medicamentelor se organi
zează la două niveluri:
- republican - de către Ministerul Sănătăţii, Inspectoratul Farmaceutic şi alte
organisme abilitate cu funcţie de control de stat;
- de instituţie medicala - de către Comitetul Formularului Farmacoterapeutic
al instituţiei medicale.
Ministerul Sănătăţii recomandă şi susţine evidenţa automatizată a prescripţii
lor fiecărui medic din spital, astfel se creează posibilitatea controlului şi a suprave
gherii permanente asupra utilizării raţionale a medicamentelor.
In vederea organizării unui control strict asupra recepţionării, păstrării şi dis
tribuirii medicamentelor şi altor produse medico-farmaceutice, în spitale se organi
zează, printr-un ordin al medicului-şef, Comisia permanentă pentru supravegherea
păstrării şi folosirii medicamentelor în secţii. Comisia îşi organizează activitatea în
conformitate cu regulamentul respectiv şi în colaborare cu Comitetul Formularului
Farmacoterapeutic al instituţiei medicale.
26.8. FARMACIILE SPECIALIZATE
Specializarea farmaciilor are loc conform următoarelor principii generale:
• unitatea dintre asistenţa medicală specializată şi asistenţa cu medicamente;
• ameliorarea calităţii asistenţei cu medicamente a bolnavilor deserviţi de
alte farmacii (nespecializate);
• acordarea de către farmaciile specializate a asistenţei cu medicamente a
întrgului contingent de populaţie.
în funcţie de activitatea farmaciilor orientată spre asistenţa cu medicamente,
farmaciile specializate se divizează în:
a) farmacii specializate ce deservesc populaţia;
b) farmacii specializate ce deservesc instituţiile curativo-profilactice.
Farmacii specializate în forme medicamentoase industriale (FSFI).
Scopul organizării acestor farmaciilor este îmbunătăţirea asistenţei populaţiei
cu forme medicamentoase industriale.
în condiţiile asigurării suficiente a populaţiei cu medicamente este raţional de
a avea câte o farmacie cu funcţie de preparare a medicamentelor în fiecare cartier al
oraşului şi câteva farmacii de forme medicamentoase industriale.
Priorităţile FSFI:
- reducerea numărului de cadre farmaceutice;
- scăderea necesităţilor în încăperi de producţie;
- decade necesitatea unei cantităţi mari de aparataj şi utilaje costisitoare;
- se măreşte viteza de circulaţie a mărfurilor;
- se micşorează cheltuielile de păstrare a medicamentelor etc.
Toate acestea duc la mărirea eficienţei economice şi rentabilităţii farmaciei.
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Farmacii specializate în plante medicinale.
Prin metoda sondajului de opinie (chestionare) a fost stabilit că 42% din bolnavi
utilizează remedii medicamentoase de origine vegetală.^ In cazul populaţiei orăşe
neşti aceste medicamente au o cerere sporită - 89,6%. în prezent au crescut brusc
cerinţele populaţiei în plante medicinale. Cauzele acestui fapt sunt următoarele:
- creşterea cotei populaţiei urbane;
- mărirea volumului de informaţie despre plantele medicinale;
- lipsa industriei farmaceutice bine dezvoltate în Republica Moldova;
- creşterea deficitului de medicamente;
- publicarea informaţiei despre nocivitatea chimioterapiei.
Farmaciile de plante medicinale colectează plante medicinale pe care, după
transferarea lor în grupa valorilor materiale (ca marfa), le vând populaţiei, sau le
utilizează pentru prepararea speciilor (coleretice, calmante, pectorale etc.), infuzii
lor, decocturilor, ceaiurilor etc.
Receptura extemporală a acestor farmacii este mai complicată (în medie con
ţine 7 ingrediente).
în scopul ameliorării asistenţei populaţiei cu plante medicinale şi forme medi
camentoase de origine vegetală se recomandă a organiza în farmacii, secţii de pre
parare a infuziilor, decocturilor, ceaiurilor şi cocteilurilor din plante medicinale. în
costul acestor medicamente pot fi incluse cheltuielile pentru cercetările resurselor
de plante medicinale, colectare, păstrare, uscare, prelucrare, control, cheltuielile de
transport etc.
Farmacii specializate în deservirea mamei şi copilului.
Primele farmacii specializate pentru copii (FSC) au apărut în anii '60. Se re
comandă a organiza asemenea farmacii în oraşe în apropierea policlinicilor pentru
copii sau în subdiviziunile administrativ-teritoriale ale urbei.
FSC includ în sortimentul medicamentos forme industriale cu dozare pentru
copii. De exemplu: comprimate cu dimedrol 0,005; comprimate cu acid acetilsalicilic 0,1 şi 0,25; supozitoare etc.
Aceste farmacii efectuează cercetări în scopul substituirii pulberelor cu forme
medicamentoase lichide (în Ucraina, de exemplu, se folosesc peste 20 de mixturi).
Farmaciile pentru copii aplică în practică metode avansate de asistenţă cu me
dicamente, cum sunt:
- livrarea medicamentelor la domiciliu;
- recepţionarea reţetelor în policlinicile pentru copii;
- primirea comenzilor la telefon;
- organizarea punctelor de închiriere a obiectelor de îngrijire a copiilor bol
navi;
- informarea părinţilor etc.
Există, de asemenea, farmacii pentru bolnavii în etate (geriatrice). Pentru
această categorie de bolnavi au fost elaborate pictograme, se efectuează cercetări
în receptură, se prepară medicamente în stoc etc. în acelaşi timp, se amenajează
pentru ei ungheraşe de odihnă în oficină (fotolii, scaune).
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CAPITOLUL 27

A S IG U R Ă R IL E O B L IG A T O R II
DE A S IS T E N Ţ Ă M E D IC A L Ă ÎN R E P U B L IC A M O LDO VA

27.1. CA DRUL LEG ISLA TIV
Guvernul Republicii Moldova s-a angajat să introducă Asigurările Obligatorii
de Asistenţă Medicală începând cu 1 ianuarie 2004. Iniţiativa se bazează pe Legea
cu privire la Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.l585-XIII din 27 fe
bruarie 1998 (MO nr.38-39 din 30.04.1998), modificată prin Legile RM nr. 173-XV
din 10.04.2003, nr.430-XV din 31.10.2003, nr. 549-XV din 25.12.2003, nr.577-XV
din 26.12.2003.
Pregătirea sistemului de sănătate pentru implementarea asigurărilor obliga
torii şi elaborarea cadrului normativ pentru aplicarea în practică a Legii cu pri
vire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a început în anul 2001, când
Guvernul Republicii Moldova a emis Hotărârea nr. 961 din 10.09.01, prin care
a constituit Consiliul de Coordonare a Implementării Asigurărilor Obligatorii de
Asistenţă Medicală în componenţă căruia au intrat reprezentanţi ai Guvernului
Republicii Moldova, M inisterelor interesate, Confederaţiei Naţionale a Patrona
tului şi Confederaţiilor Sindicatelor din Republica Moldova. în conformitate cu
planul de măsuri elaborat de Consiliul de Coordonare specialiştii Ministerului
Sănătăţii în strânsă colaborare cu partenerii sociali şi experţii Organizaţiilor in
ternaţionale de specialitate (OMS, TACIS, Banca Mondială) pe parcursul anului
2002 şi prima jum ătate a anului 2003 au elaborat şi au definitivat actele normati
ve şi legislative necesare pentru desfăşurarea cu succes al asigurărilor obligatorii
de asistenţă medicală. în total au fost pregătite şi aprobate 4 Legi organice şi
18 Hotărâri de Guvern, prin care au fost aprobate şi reglementate următoarele
aspecte: mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare, con
diţiile de asigurare a cetăţenilor străini, aprobarea Statutului şi crearea Agenţii
lor Teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, constituirea
Consiliului Naţional de Administrare a Companiei Naţionale de Asigurare în
Medicină. Regulamentul despre administrarea fondurilor asigurărilor obligatorii,
Contractul-tip de asigurare obligatorie. Poliţa de asigurare, modelele de registre
pentru evaluarea volumului de servicii medicale, Contractul-tip de acordare a
asistenţei medicale în cadrul asigurărilor, Programul Unic al asigurărilor obli
gatorii de asistenţă medicală. Regulamentul cu privire la Statutul juridic, modul
de activitate economico-financiară şi gestionare a surselor financiare a instituţii
lor medico-sanitare publice în cadrul asigurărilor obligatorii, tarifele la serviciile
medico-sanitare etc.
Acte legislative şi normative de bază al sistemului asigurărilor obligatorii de
asistenţă medicală sunt următoarele:
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1. Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411 -XIII din 28.03.1995, cu modificări ulterioare.
2. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistentă medicală nr. 1585XIII din 27.02.1998.
3. Legea cu privire Ia mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de
asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593-XV din 26.12.2002.
4. Legea cu privire la implementarea asigurărilor obligatorii de asistenţă me
dicală şi la constituirea fondurilor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală
pe anul 2003 nr. 264-XV din 26.06.2003, 2004, pe anul 2005 nr. 385-XV din 25
noiembrie 2004 (MO nr. 237-240 din 24.12.2004).
5. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la fondarea Compa
niei Naţionale de Asigurări în Medicină nr. 950 din 07.09.2001.
6. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Statutu
lui Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr. 156 din 11.02.2002.
7. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamen
tului cu privire la modul de constituire şi administrare a fondurilor de asigurări
obligatorii de asistenţă medicală nr. 594 din 14.05.2002.
8. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamen
tului privind condiţiile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală a cetăţenilor
străini şi apatrizilor aflaţi în Republica Moldova nr. 43 din 21.01.2002.
9. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la unele măsuri
pentru implementarea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală nr. 1432 din
7.11.2002.
10. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Contractului-tip de acordare a asistenţei medicale în cadrul asigurării obligatorii de
asistenţă medicală nr. 1636 din 18.12.2002.
11. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea mode
lelor de factură şi registre în cadrul asigurării obligatorii de asistentă medicală nr.
1535 din 27.11.2002.
12. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea şi imple
mentarea sistemului informaţional automatizat „Asigurarea obligatorie de asistenţă
medicală" nr. 507 din 25.04.2003.
13. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Despre aprobarea Programu
lui Unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală” (Hotărârea se emite anual).
14. Ordinul MS nr. 375 din 29.12.2003 „Cu privire la organizarea asistenţei
medicale persoanei asigurate, în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală".
27.1.1. ASPECTE CONCEPTUALE

In conformitate cu legea de bază, asigurarea obligatorie de asistenţă medicală
reprezintă un sistem garantat de stat de apărare a intereselor populaţiei în domeniul
ocrotirii sănătăţii prin constituirea, din contul primelor de asigurare, a unor fonduri
băneşti destinate acoperirii cheltuielilor de tratare a evenimentelor asigurate (ma
ladie sau afecţiune). Sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală trebuie
să ofere cetăţenilor Republicii Moldova posibilităţi egale în obţinerea asistenţei
medicale oportune şi calitative.
Volumul asistenţei medicale, acordate în cadrul asigurării obligatorii de asis
tenţă medicală, se prevede în Programul Unic care este elaborat de Ministerul Să
nătăţii şi aprobat anual de Guvern.
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Programul unic cuprinde lista maladiilor şi stărilor ce necesită asistenţă medi
cală finanţată din mijloacele asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
Obiect al asigurării obligatorii de asistenţă medicală este riscul asigurat, legat
de cheltuielile pentru acordarea volumului necesar de asistenţă medicală şi far
maceutică, prevăzută în Programul unic. Asigurarea are caracter universal şi este
obligatorie pentru întreagă populaţie a ţării.
Subiecţii ai asigurării obligatorii de asistenţă medicală sunt:
a) asiguratul;
b) persoana asigurată;
c) asigurătorul;
d) instituţia medicală.
Calitatea de asigurat pentru cetăţenii angajaţi, inclusiv angajaţii sferei bu
getare, o are întreprinderea, instituţia, organizaţia cu orice formă de proprietate.
Calitatea de asigurat pentru persoanele neangajate o are Guvernul, care
achită primele de asigurare, pentru copiii de vârstă preşcolară, elevii învăţământu
lui primar, gimnazial şi liceal, şomeri, pensionari, elevii sistemului învăţământului
secundar profesional, studenţii instituţiilor de învăţământ superior, invalizi, gravi
dele şi alte categorii socialmente vulnerabile.
Persoane asigurate pot fi atât cetăţenii Republicii Moldova, cât şi cetăţenii stră
ini sau apatrizii aflaţi în Republica Moldova, care au aceleaşi drepturi şi obligaţiuni.
Persoanele neasigurate beneficiază de minimul asigurării medicale gratuite,
garantat de Stat, din Fondul de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medica
lă, format din mijloacele financiare ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă
medicală: asistenţa medicală la etapa prespitalicească, în caz de urgenţe medicochirurgicale majore ce pun în pericol viaţa persoanei; asistenţa medicală primară
acordată de către medicul de familie, care cuprinde: examenul ciinic (subiectiv şi
obiectiv), cu recomandarea investigaţiilor şi tratamentului (Legea ocrotirii sănătă
ţii nr. 411-X1I1 din 28.03.1995 MO nr. 34 din 22.06.1995, modificată prin Legea
pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte legislative nr. 577-XV din
26.12.2003, cap. IV, art. 20, alin 2,3; Legea cu privire la asigurarea obligatorie de
asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998, cap. II, art. 5, alin. 4).
In sistemul asigurării obligatorii de asistenta medicala, asigurător este Com
pania Naţională de Asigurări în Medicina şi agenţiile ei teritoriale. Compania are
următoarea structură funcţională:
- Direcţia personal, secretariat si protocol.
- Direcţia juridică.
- Direcţia finanţe si evidenţă contabilă.
- Direcţia administrativă si coordonarea activităţii agenţiilor teritoriale.
- Direcţia asigurări internaţionale si relaţii externe.
- Direcţia economie, marketing şi promovare.
- Direcţia tehnologii de asigurări medicale, statistică şi informatică.
- Direcţia expertiză medicală.
- Serviciul audit.
Instituţiile medicale din sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală
sânt instituţiile curativ-profilactice, instituţiile de cercetări ştiinţifice, clinicile Uni
versităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testerniţanu’', alte instituţii, care
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prestează servicii medicale, precum şi unităţile medico-sanitare private şi persoa
nele care practică individual activităţi medico-sanitare.
Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a persoanelor angajate se efectu
ează din contul mijloacelor patronilor şi ale salariaţilor, iar a persoanelor neangaja
te - din contul bugetului de stat.
între asigurat şi Compania de asigurări se încheie un contract de asigurare
obligatorie de asistenţă medicală, conform căruia asigurătorul se obligă să organi
zeze şi sa finanţeze asistenţă medicală necesară persoanei asigurate în volumul şi
de calitatea prevăzute în Programul unic.
Modelul contractului-tip de asigurare obligatorie de asistenţă medicală a fost
aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1 432 din 07.11.02 „Cu
privire Ia unele măsuri pentru implementarea asigurărilor obligatorii de asistenţă
medicală". Prin această Hotărîre a Guvernului a fost aprobat şi modelul poliţei de
asigurare pe care Compania de asigurări trebuie să le desimineze persoanelor asi
gurate după încheierea contractelor cu agenţii economici.
Conform Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, rela
ţiile dintre Compania de asigurări şi instituţiile medicale trebuie să fie reglamentate
prin Contracte de acordare a asistenţei medicale prin care părţile îşi asuma respon
sabilităţi referitor la volumul şi calitatea serviciilor prestate persoanelor asigurate
şi modul de achitare a lor. Modelul Contractului-tip de acordare a asistenţei me
dicale a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1636 din
18.12.02.
Legea stipulează şi faptul ca volumul serviciilor prestate în cadrul asigurărilor
obligatorii poate fi extins prin asigurări facultative de sănătate sau prin plăţi directe
făcute instituţiilor medicale.
Tarifele la serviciile medicale prestate în cadrul asigurărilor obligatorii au fost
calculate în conformitate cu metodologia aprobată prin Hotărârile Guvernului nr.
1128 din 28.08.02 şi nr. 1235 din 14 noiembrie 2003. Ministerul Sănătăţii a elaborat
Catalogul de tarife unice pentru serviciile medicale pe tipuri de instituţii (republica
ne, municipale, raionale). Compania Naţională de Asigurări în Medicină în proce
sul de contractare are dreptul să negocieze mărimea tarifelor fără a depăşi tarifele
unice pe tipuri de instituţii aprobate în modul stabilit.
în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală persoana asigurată
are următoarele drepturi:
a) să aleagă instituţia medicală primară şi medicul de profil general;
b) să i se acorde asistenţă medicală pe întreg teritoriul Republicii Moldova;
c) să beneficieze de servicii medicale în volumul şi de calitatea prevăzute în
Programul unic, indiferent de mărimea primelor de asigurare achitate;
d) să intenteze acţiuni asiguratului, asigurătorului, instituţiei medicale, inclusiv
pentru a obţine compensarea materială a prejudiciului cauzat din culpa acestora.
27.1.2. COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

Compania Naţională de Asigurări în Medicină este o organizaţie de stat, auto
nomă. non-profit, care a fost fondată conform legislaţiei prin Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova nr. 950 din 07.09.2001.
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în conformitate cu Statutul său, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 156 din
11.02.2002, Compania Naţională de Asigurări în Medicină este în drept:
a) să realizeze. în conformitate cu Legea, asigurarea obligatorie de asistenţă
medicală a cetăţenilor Republicii Moldova, a cetăţenilor străini şi apatrizi
lor aflaţi pe teritoriul ei;
b) să participe la acreditarea instituţiilor medicale;
c) să ia parte la elaborarea propunerilor de stabilire a tarifelor pentru serviciile
medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
d) să intenteze acţiuni instituţiei medicale sau lucratorului medical în scopul
compensării materiale a prejudiciului cauzat sănătăţii persoanei asigurate
din culpa acestora;
e) să constituie suplimentar, pe lângă fondurile de bază, fonduri de rezervă pe
tipurile de asigurări care au atribuţie la medicină şi sănătate.
La rândul său, Compania Naţională de Asigurări în M edicină este obligată:
a) să încheie cu instituţiile medicale şi medicii particulari contracte de acorda
re a asistenţei medicale persoanelor asigurate;
b) să elibereze, la momentul încheierii contractului de asigurare, poliţe de asi
gurare obligatorie de asistenţă medicală;
c) să verifice corespunderea cu clauzele contractului a volumului, termenelor,
calităţii şi costului asistenţei medicale acordate persoanelor asigurate;
d) să apere interesele persoanelor asigurate;
e) să încheie contracte de reasigurare.
Primele de asigurare obligatorie se stabilesc conform Legii cu privire la mă
rimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asis
tenţă medicală nr. 1593-XV din 26.12.02, iar mărimea lor trebuie să fie suficientă
pentru îndeplinirea Programului Unic.
Plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală sunt:
a) unităţile, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare;
b) angajaţii unităţilor, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de
organizare;
c) autorităţile administraţiei publice centrale - pentru categoriile respecti
ve stabilite de legislaţie (copii 0-18 ani. pensionari, invalizi, şomeri, stu
denţi);
d) persoanele fizice care desfaşoară activitate de întreprinzător în conformi
tate cu legislaţia;
e) alte persoane fizice cu domiciliu în Republica Moldova.
Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se stabilesc în funcţie
de suma prevăzută în Legea bugetului pe anul respectiv pentru o persoană din cate
goria care se asigură din buget echivalentă costului Programului Unic al asigurării
obligatorii de asistenţă medicală, pe cap de locuitor.
Mărimea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală este revăzută şi
calculată anual de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi aprobată
de Parlament.
Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru patroni şi anga
jaţi se calculează în funcţie de tariful stabilit în calitate de contribuţie procentuală
la salariu şi la alte forme de retribuire a muncii, la onorarii, până la deducerea (re
ţinerea) impozitelor şi altor plăţi stabilite de legislaţie.
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Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru persoanele fizice
care desfăşoară activităţi de întreprinzător se calculează în valoare absolută, echi
valentă costului mediu al primei de asigurare achitată de către patroni.
întreprinderile, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organiza
re, inclusiv cele finanţate de la bugetul de stat şi de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, sânt obligate, concomitent cu plata salariilor, să vireze la contul
Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină primele de asigurare obligatorie de
asistenţă medicală în volum deplin, calculate în conformitate cu legea.
Ministerul Finanţelor autorităţile administraţiei publice locale, concomitent
cu alocarea mijloacelor pentru salarizarea personalului instituţiilor şi organizaţiilor
finanţate de la bugetul de stat şi, respectiv, de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, sunt obligate să transfere mijloace pentru primele de asigurare obligatorie
de asistenţă medicală în cuantum proporţional cu salariile achitate.
Ministerul Finanţelor este responsabil şi de transferarea la contul Companiei
Naţionale de Asigurări în Medicină a subvenţiilor, calculate ca prime de asigurare
obligatorie de asistenţă medicală pentru persoanele neangajate.
Băncile comerciale şi subdiviziunile Trezoreriei de Stat pot elibera mijloace
băneşti pentru achitarea salariilor doar numai după virarea integrală de pe conturile
agenţilor economici pe contul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină a pri
melor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, calculate atât pentru patroni,
cât şi pentru angajaţi.
Persoanele fizice care desfăşoară activităţi de antreprenor achită primele de
asigurare obligatorie de asistenţă medicală în mod individual la momentul procu
rării poliţei.
Evidenţa şi controlul corectitudinii calculării şi virării în termen la contul
Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină a primelor de asigurare obligatorie
de asistenţă medicală, precum şi incasarea penalităţilor şi sancţiunilor financiare,
se efectuează de către agenţiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări
în Medicină şi de către inspectoratele fiscale de stat teritoriale, în conformitate cu
drepturile atribuite acestora.
Patronii şi angajaţii achită primele de asigurare obligatorie de asistenţă medi
cală o dată pe lună, la momentul încasării mijloacelor financiare pentru retribuirea
muncii.
Ministerul Finanţelor trebuie să transfere la contul Companiei Naţionale de
Asigurări în Medicină sumele calculate ca prime de asigurare obligatorie de asis
tenţă medicală pentru persoanele neangajate, o dată pe lună, nu mai târziu de data
de 10 a lunii corespunzătoare.
Persoanele fizice, care desfăşoară activitate de întreprinzător vor achita inte
gral cuantumul anual al primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
pânăja data de 31 martie a anului respectiv de gestiune.
în conformitate cu legislaţia, plătitorii primelor de asigurare obligatorie de
asistenţă medicală trebuie să se înregistreze la agenţia teritorială a Companiei Na
ţionale de Asigurări în Medicină în termen de cel mult 10 zile de la data obţinerii
certificatului de înregistrare.
Administraţia unităţilor, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de
organizare, trebuie să prezinte trimestrial, până la data de 10 a lunii următoare
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trimestrului de gestiune, raportul privind calcularea şi transferul primelor de asigu
rare obligatorie de asistenţă medicală agenţiilor teritoriale ale Companiei Naţionale
de Asigurări în Medicină şi inspectoratelor fiscale de stat teritoriale.
In cazul diminuării sau tăinuirii sumei primelor de asigurare obligatorie de
asistenţă medicală ori a bazei de calcul, inclusiv a fondului de retribuire a muncii, a
veniturilor din care au fost calculate aceste prime, plătitorilor li se aplică o amendă
în mărimea sumei cu care au fost diminuate primele.
Conform legii acţiunea Contractului de asigurare se anulează dacă în termen
de două luni primele de asigurare nu au ajuns pe contul Companiei de asigurări.
Achitarea asistenţei medicale se va face lunar în proporţie de 80% din costul
serviciilor medicale prestate persoanelor asigurate, iar achitarea definitiva se va
realiza trimestrial după verificarea Registrelor persoanelor asigurate care au bene
ficiat de asistenţă medicală în perioada respectivă.
Toate litigiile apărute în procesul realizării asigurărilor obligatorii de asistenţă
medicală pot fi soluţionate pe cale amiabilă sau de către instanţele judecătoreşti.
27.2.
SERVICIILE MEDICALE PREVĂZUTE
ÎN PROGRAMUL UNIC AL ASIGURĂRILOR OBLIGATORII
DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ
Sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală are un caracter obliga
toriu şi oferă tuturor cetăţenilor posibilităţi egale la obţinerea unui volum definit
de servicii medicale, acordat fară plată. Acest volum este prevăzut în Progra
mul unic al asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală care se aprobă anual de
Guvernul Republicii Moldova. In Programul unic sunt incluse servicii medicale
considerate importante pentru societate şi necesare pentru menţinerea şi reface
rea sănătăţii.
Finanţarea Programului unic realizează din Fondurile asigurării obligatorii de
asistenţă medicală ale Companiei Naţionale de Asigurări Medicale.
In cadrul prezentului Program, persoanele asigurate beneficiază de următoare
le tipuri de asistenţă medicală:
a) asistenţă medicală urgentă la etapa prespitalicească acordată de serviciile
raionale, municipale şi zonale de asistenţă medicală urgentă;
b) asistenţă medicală primară acordată de medicul de familie în condiţiile cen
trelor medicilor de familie şi structurile lor sau la domiciliu;
c) asistenţa medicală specializată de ambulatoriu acordată de medicul specia
list de profil din secţiile consultative ale instituţiilor medicale spitaliceşti şi
asociaţiilor medicale teritoriale;
d) asistenţa medicală spitalicească acordată în instituţiile medicale spitali
ceşti;
e) servicii medicale de înaltă performanţă;
f) eliberarea medicamentelor compensate 100% pentru tratamentul ambula
toriu al copiilor sub 5 ani, preparatelor ce conţin fier şi acid folie pentru
femeile gravide şi a medicamentelor antihipertensive compensate;
g) îngrijiri medicale Ia domiciliu.
646

27.2.1.
ASISTENŢA MEDICALĂ
URGENTĂ LA ETAPA PRESPITALICEASCĂ

Asistenţa medicală urgentă la etapa prespitalicească se acordă persoanelor
asigurate în toate cazurile ce ameninţă viaţa, în caz de pericol ce poate conduce
la urmări şi complicaţii grave pentru pacientul respectiv şi în caz de pericol pen
tru sănătatea publică, provocate de maladiile acute, acutizarea maladiilor cronice,
accidente, trauma’isme şi intoxicaţii, complicaţiile din perioada gravidităţii şi la
naştere, care necesită intervenţie medicală urgentă.
Asistenţa medicală urgentă la etapa prespitalicească include:
• urgenţe medico-chirurgicale, accidente, asistenţa medicală acordată gravi
delor, lăuzelor şi nou-născuţilor, precum şi transportarea lor către instituţi
ile medico-sanitare de profil;
• asistenţa medicală urgentă acordată bolnavilor cu urgenţe psihiatrice, la
solicitarea bolnavilor, însoţitorilor sau a personalului medical, precum şi
transportarea lor, în caz de necesitate, către instituţiile specializate;
• acţiunile de salvare a populaţiei, în caz de epidemii, calamităţi şi catastrofe
în teritoriul de deservire, precum şi în teritoriile limitrofe, la solicitarea
acestora;
• transportarea bolnavilor cu boli contagioase în stare gravă sau, în caz de
necesitate de izolare a lor, cu scopuri antiepidemice;
• transportarea supravegheată a gravidelor, lăuzelor şi copiilor născuţi pre
maturi din maternităţi către instituţiile înalt specializate;
• transportarea asistaţilor sociali nedeplasabili, la cererea personalului medi
cal, la instituţiile sanitare de profil spitalicesc.
27.2.2. ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ

Asistenţa medicală primară include supravegherea sănătăţii şi volumul asis
tenţei medicale acordat persoanelor asigurate. înregistrate la medicul de familie, şi
este constituită din următoarele activităţi:
- evidenţa şi supravegherea sănătăţii persoanelor înregistrate, conform fami
liei, vârstei şi grupelor de sănătate;
- promovarea modului sănătos de viaţă şi educaţie pentru sănătate;
- imunizări conform calendarului de vaccinări şi indicaţiilor epidemiologice;
- examene medicale profilactice pentru maturi;
- examenul medical profilactic în instituţiile medicale, de învăţământ şi între
mare (bugetare), conform standardelor aprobate de Ministerul Sănătăţii;
- planificarea familiei;
- supravegherea dezvoltării copilului;
- prescrierea medicamentelor compensate integral pentru copiii de vârsta 0-5
ani, de către medicul de familie;
- îngrijirea antenatală, supravegherea gravidelor şi îngrijirea postnatală a lă
uzelor, inclusiv prescrierea de către medicul de familie a preparatelor ce
conţin fier şi acid folie, compensate integral, pentru femeile gravide;
- intervenţii medicale în scop profilactic, depistare, supraveghere şi trata
ment pentru unele grupe de maladii, acordate la nivei de asistenţă medicală
647

-

-

-

-

primară, inclusiv prescrierea preparatelor antihipertensive compensate în
conformitate cu regulamentul aprobat de Ministerul Sănătăţii şi coordonat
cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
intervenţii medicale, inclusiv de reabilitare şi recuperare, acordate la nivel
de asistenţă medicală primară conform indicaţiilor medicale şi biletului de
trimitere a medicului de familie;
intervenţii medicale acordate conform indicaţiilor medicale în cabinetul de
proceduri, staţionarul de zi, inclusiv la domiciliu, şi biletului de trimitere a
medicului de familie;
intervenţii medicale acordate de serviciul asistenţă medicală primară în in
stituţia medicală primară şi la domiciliu în caz de urgenţe medicale, în toate
cazurile ce ameninţă viaţa persoanei, în caz de pericol ce poate conduce la
urmări şi complicaţii grave pentru pacient şi/sau pericol pentru sănătatea
publică, asistenţa medicală urgentă se acordă de către medicii de familie
continuu, până la stabilizarea stării sănătăţii pacientului sau transmiterii
acestuia echipei de asistenţă medicală urgenţă/spital;
vizite şi îngrijiri la domiciliu;
organizarea şi efectuarea măsurilor antiepidemice primare în focarele de
boli infecţioase;
activităţi de suport.
27.2.3. ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ

Asistenţa medicală spitalicească persoanelor asigurate se prestează în confor
mitate cu Standardele medicale aprobate de Ministerul Sănătăţii. Asistenţa medi
cală spitalicească este acordată în cazurile când în urma examinării pacientului se
constată o stare ce pune în pericol echilibrul normal al funcţiilor vitale ale orga
nismului. diagnosticul nu poate fi stabilit în condiţii de ambulatoriu sau pacientul
necesită tratament sub supraveghere permanentă din partea lucrătorilor medicali.
Volumul asistenţei medicale spitaliceşti va fi stabilit în funcţie de următoarele nor
mative: 165 de spitalizări la 1 000 de persoane asigurate cu o durată medie presta
bilită. Durata spitalizărilor de lungă durata (tuberculoză, boli mintale, combustii,
patologia perenatală) este stipulată în contractele încheiate cu Compania Naţională
de Asigurări în Medicină. Achitarea serviciilor spitaliceşti se face pentru un caz
tratat. Costul unui caz tratat depinde de durata medie de spitalizare şi preţul mediu
al unei zile-pat pe fiecare profil. în acest cost sunt incluse toate cheltuielile nece
sare pentru activitatea spitalului (retribuirea muncii, medicamente, consumabile,
alimentarea pacienţilor, cheltuielile de regie etc.). Costul diferenţiat al unei zile-pat
la nivel republican, municipal şi raional este stipulat în contractul semnat cu Com
pania Naţională de Asigurări în Medicină.
27.2.4. ASISTENŢA MEDICALĂ SPECI ALIZATĂ DE AMBULATORIU

Asistenţa medicală specializată de ambulatoriu se acordă persoanelor asigura
te de către medicul specialist de profil, în scopul stabilirii diagnosticului şi/sau tac
ticii de tratament, în conformitate cu standardele aprobate de Ministerul Sănătăţii.
Specialistul de profil acordă asistenţă medicală, consultaţie în următoarele cazuri:
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■ la trimiterea medicului de familie, la consultaţia specialistului de profil din
instituţiile medico-sanitare publice raionale/municipale şi la trimiterea specialistu
lui de profil din instituţiile medico-sanitare publice raionale/municipale, la consul
taţia specialistului de profil din instituţiile medico-sanitare publice republicane;
■ Ia adresarea directă în cazul maladiilor specificate în Lista maladiilor con
firmate, care permit prezentarea directă a persoanelor asigurate la medicul specia
list de profil din instituţiile medico-sanitare publice raionale/municipale;
■ la adresarea directă în caz de urgenţă. Constatarea urgenţei în fiecare caz
concret se efectuează de medicul specialist care consultă pacientul. Consultaţia me
dicului specialist de profil în toate cazurile reprezintă măsuri clinice şi organizaţio
nale şi include următoarele intervenţii medicale:
- examen clinic;
- recomandaţii pentru efectuarea analizelor de laborator, inclusiv bacteriolo
gice, virusologice, serologice şi instrumentale;
- îndreptarea, în caz de necesitate, la alţi medici specialişti de profil sau spi
tal, conform regulamentului stabilit;
- recomandaţii pentru tratament, reabilitare medico-socială, supraveghere în
dinamică de către medicul de familie. Consultaţia de către medicul specia
list de profil a persoanelor asigurate în cazul unor grupe de maladii include
suplimentar:
• analize de laborator şi instrumentale în volumul stabilit;
• intervenţii medicale, în toate cazurile de urgenţă ce ameninţă viaţa, în caz
de pericol ce poate conduce la urmări şi complicaţii grave pentru pacient şi/sau
pericol pentru sănătatea publică.
Consultaţia recruţilor se efectuează la trimiterea comisiei medicale militare,
în modul stabilit. Consultaţia medicului stomatolog include: măsuri de profila
xie a maladiilor stomatologice pentru copiii în vârstă de până Ia 18 ani şi femeile
gravide: examinarea cavităţii bucale, educaţia sanitară. Profilaxia şi tratamentul
maladiilor stomatologice se efectuează la adresarea contingentului nominalizat în
instituţia mcdico-sanitară, inclusiv policlinicile stomatologice pentru copii, sau în
cadrul examenelor medicale în grădiniţe, instituţii de învăţământ mediu şi speci
al; asistenţă medicală stomatologică în cazuri de urgenţe stomatologice. Asistenţa
medicală stomatologică peste volumul stabilit de Program se oferă contra plată,
conform tarifelor aprobate sau prin asigurări medicale facultative.
27.2.5. SERV ICIILE AFERENTE ASISTENŢEI MEDICALE

Investigaţiile costisitoare de laborator şi diagnostic (asistenţă medicală de în
altă performanţă) se acorda persoanelor asigurate în instituţiile medico-sanitare
publice republicane şi municipale în conformitate cu lista de aşteptare întocmită
de consiliile medicale consultative din Centrele Medicilor de Familie raionale şi
municipale şi în baza limitelor stabilite de către Compania Naţională de Asigurări
în Medicină.
Pentru a beneficia de toate serviciile medicale incluse în Programul Unic,
conform „Regulamentului cu privire la organizarea asistenţei medicale persoanei
asigurate in cadrul asigurărilor obligatorii de asistenta medicala”, aprobat prin
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Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.375 din 29.12.03, persoanele asigurate au obli
gaţiunea să se însrie pe listele medicilor de familie. Alegerea medicului de familie
este liberă. în caz de îmbolnăvire a persoanei asigurate, medicul de familie va con
sulta pacientul, va iniţia tratamentul şi va urmări rezultatele Iui.
Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii ocro
tirii sănătăţii nr.411-ХШ din 28 martie 1995, articolul 2, litera i), Legii cu privire
la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.l585-XIII din 27 februarie 1998,
articolul 11, (1) litera a) şi Programului unic al asigurării obligatorii de asistentă
medicală, care prevăd libertatea pacientului de a alege medicul de familie şi insti
tuţia medicală primară.
Persoana asigurată, atât în caz de boală cât şi în caz de vizită profilactică, se
prezintă primar la medicul de familie, cu poliţa de asigurare.
La adresarea pacientului în stările de urgenţă, ce pun în pericol viaţă sau sănă
tatea, provocate de maladii acute, acutizarea maladiilor cronice, accidente, trauma
tisme şi intoxicaţii, complicaţiile gravidităţii şi la naştere etc., se acordă asistenţă
medicală urgentă indiferent de tipul asistenţei medicală: asistenţă medicală urgentă
la etapa prespitalicească, asistenţă medicală primară, asistenţă medicală specializa
tă de ambulatoriu, asistenţă medicală spitalicească.
Persoanele asigurare în cazul urgenţelor medico-chirurgicale, care necesită
tratament spitalicesc, se internează în spital la trimiterea medicului de familie, ser
viciului Asistenţă Medicală Urgentă Ia etapa prespitalicească, medicului specialist
de profil şi la adresarea persoanei asigurate fară bilet de trimitere - „Trimitere-Extras” (formular 027/'e), în mod de urgenţă.
Asistenţă mcdicală urgenţă la etapa prespitalicească se acordă populaţiei de
către Serviciile zonale şi teritoriale de asistenţă medicală urgenţă.
Asistenţă medicală specializată de ambulator se acordă persoanelor asigurate
de către medicul specialist de profil din secţiile consultative ale Spitalelor raionale
şi ale Asociaţiilor Medicale Teritoriale din mun.Chişinău, la trimiterea medicului
de familie. Consultaţiile medicului specialist la adresarea individuală a persoanei
asigurate, fără indicaţia medicului de familie, confirmată prin bilet de trimitere,
sunt suportate de către solicitant, conform tarifelor aprobate în modul stabilit.
Consultaţiile medicilor specialişti, investigaţiile costisitoare de laborator sau
instrumentale în instituţiile medico-sanitare republicane (universitare) se acordă
persoanelor asigurate, în condiţii de ambulatoriu, în baza biletului de trimitere emis
de Consiliile medicale teritoriale ale Centrelor Medicilor de Familie.
Spitalizarea urgentă a persoanelor asigurate în spitalele raionale, municipale
şi republicane se efectuează în baza biletului de trimitere a medicului de familie,
serviciului de asistenţă medicală urgenţă, medicului specialist de profil şi la prezen
tarea directă a pacientului în cazul maladiilor care pun în pericol viaţa pacientului
sau prezintă pericol pentru sănătatea publică (boli contagioase).
Spitalizarea programată a persoanelor asigurate în spitalele raionale şi muni
cipale se coordonează cu instituţiile respective şi se efectuează în conformitate cu
Lista de aşteptare, care se întocmeşte prin intermediul Consiliilor medicale consul
tative din Centrele Medicilor de Familie, în baza biletului de trimiterea medicului
specialist de profil sau a medicului de familie.
Spitalizarea programată în instituţiile spitaliceşti republicane (universitare) se
coordonează cu instituţiile respective şi se efectuează în conformitate cu Lista de
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aşteptare, care se întocmeşte prin intermediul Consiliilor medicale consultative din
Centrele Medicilor de Familie, în baza biletului de trimitere a medicului specialist
de profil.
Asistenţa medicală spitalicească se acordă persoanelor asigurate conform Stan
dardelor medicale aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.207 din 02.08.02
„Despre implementarea în activitatea medicală a standardelor medico-financiare”.
Acordarea serviciilor medicale spitaliceşti la cererea individuală a persoanei
asigurate şi în alte condiţii decât cele prevăzute în Programul Unic este suportată
de către solicitant conform tarifelor aprobate.
Eliberarea medicamentelor compensate se face în conformitate cu Regulamen
tul privind prescrierea m edicam entelor com pensate pentru tratam ent în condiţii
de am bulatoriiu a persoanelor asigurate. Prezentul Regulament este elaborat în
conformitate cu Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Asis
tenţa cu medicamente de bază pentru copii sub 5 ani se efectuează după Standarde
le Conduitei Integrate a Maladiilor la Copii (C1MC) prevăzute în Programul Unic
al asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală. Medicamente compensate la 100%
şi 50% în sensul prezentului Regulament sunt cele cuprinse în lista maladiilor şi
stărilor pentru care se eliberează medicamente compensate din Programul Unic al
asigur?.ilor obligatorii de asistenţă medicală, care se aprobă anual de Guvern. Prin
cipalii subiecţi ai procesului de asistenţă cu medicamente compensate sunt:
- asigurătorul: Agenţia Teritorială d : Asigurări Medicale Obligatorii;
- furnizorul de servicii medicale: Centrul Medicilor de Familie (AMT),
Centrul de Sănătate, Oficiul Medicilor de Familie;
- furnizorul de servicii farmaceutice: secţia extrabugetară a farmaciei de spi
tal şi filialele ei; unităţile farmaceutice cu cota parte a statului, farmaciile
comunitare;
- asiguraţii: copiii între 0 şi 5 ani, femeile gravide care suferă de anemie,
bolnavi cu hipertensiune arterială şi alte maladii.
Asistenţa cu medicamente compensate a copiilor în vârstă de până la 5 ani, a
femeilor gravide care suferă de anemie şi a bolnavilor în condiţii de ambulatoriu se
bazează pe următoarele principii:
a) prescrierea medicamentelor compensate se efectuează în exclusivitate de
către medicul de familie (inclusiv şi la indicaţia medicului specialist);
b) asistenţa cu medicamente compensate se efectuează numai conform reţete
lor prescrise pe formularul nr. 3, aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii
nr. 195 din 10.07.2000;
c) separarea proceselor de prescriere a reţetelor şi eliberare a medicamentelor,
cu excepţia cazurilor prevăzute în actele normative ale Ministerului Sănătăţii;
d) eliberarea medicamentelor compensate către pacienţi în cadrul teritoriului
(raionului, municipiului) în care este amplasată instituţia medico-sanitară
ce a eliberat reţeta;
e) instruirea planificată individuală şi în masă a bolnavilor, mamelor, părinţilor,
rudelor în probleme de administrare şi păstrare corectă a medicamentelor;
f) monitorizarea utilizării medicamentelor compensate şi gestiunea lor;
g) evidenţa cantitativ-valorică a circulaţiei medicamentelor compensate şi a
formularelor de reţetă.
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Prescrierea şi eliberarea medicamentelor antihipertensive compensate se face
în conformitate cu Regulamentul privind prescrierea medicamentelor compensate
pentru tratament în condiţii de ambulatoriu a persoanelor asigurate, aprobat prin
Ordinele MS şi CNAM nr. 195/105-a din 28.06.2005. modificat prin ordinul nr.
548/290-a din 29.12.2006 al MS şi CNAM.
Tabelul 70
S istem e de plată a furnizorilor serviciilor m edicale

Nr.

D e n u m ir e a
s is te m u lu i
d e p la tă

T ip u l a s is te n ţe i
m e d ic a le

M o d a l it a t e a d c c a lc u l a r e

S istem u l d e plată
..per capita"

A sisten ţă m ed icală
prim ară. A sisten ţa
m ed ica lă urgentă
p resp italicească

C a lcu le în fu n cţie de num ărul p ersoanelor
asigu rate în scr ise p e liste le m ed icilo r de fam ilie.
S e va lu a în con sid erare faptul că pentru asistenţă
m ed icală prim ară sunt p recon izate până la 35%
din F ondul pentru achitarea se rv iciilo r m ed icale
curente.

S istem ul de plată
..per serviciu "

A sisten ţă m ed ica lă
d e am bulatoriu
acordată de m ed icii
sp ec ia lişti din
se c ţiile co n su lta tiv e
a le spitalelor.
A s o c ia ţiile
M ed ica le
T eritoriale, Centrul
R ep u b lican de
D ia g n o stica re

C a lcu le în fun cţie de numărul consultaţiilor,
in v estig a ţiilo r d e laborator şi instrum entale
prestate persoa îe lo r asigu rate şi co stu l lor.
in d icate în C a'alogu i de tarife u n ice pentru
se r v ic iile m e i 'со- sanitare p e tipuri dc instituţii
(rep u b lican e m u n icip ale, raion ale), aprobat de
M in isterb l Sănătăţii. S e p erm ite contractarea
'■ct ■iciilo r m ed ica le în baza tarifelor n eg o cia te de
C om p an ia N a ţio n a lă d e A sigurări în M ed icin ă şi
in stitu ţiile m ed ica le fară a depăşi tarifele unice.

S istem u l d e plată
„per c a z tratat”

A sisten ţă m ed icală
sp ita licea sc ă

C a lcu le în fu n cţie d c numărul persoanelor
asigu rate extern ate şi preţul unui c a z tratat pe
profiluri. Preţul unui ca z tratat d ep in d e de durata
m ed ie de sp italizare şi tarifele pentru o zi-p at
p e fiecare profil, in clu se în C atalogul de tarife
u n ice pentru se r v ic iile m ed ico-san itare pe tipuri
d e instituţii (rep u b lican e, m u n icip ale, raionale)
aprobate d e M inisterul Sănătăţii. S e perm ite
contractarea cazu lu i tratat în b aza tarifelor
n e g o c ia te de C om p an ia N a ţio n a lă de A sigurări în
M ed icin ă şi sp ital tară a depăşi ta rifele unice.

27.3.
SISTEMELE DE PLATĂ
A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE
ÎN CADRUL ASIGURĂRILOR OBLIGATORII
în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală plata furnizorilor de
servicii medicale se face în conformitate cu „Contractele de acordare a asistenţei
medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asis
tenţă medicală", modelul căreia a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului Republi652

cii Moldova nr. 1636 din 18.12.2002. După caz, sunt utilizate unul din următoarele
sisteme de plată (tabelul 70):
27.3.1. Sistemul de plată „per capita” care se utilizează în asistenţă medicală
primară este cel mai uşor de administrat şi este foarte avantajos, deoarece oferă po
sibilitatea controlului general al cheltuielilor pentru toate serviciile incluse în Pro
gramul Unic la compartimentul „Asistenţă medicală primară''. Suma de capitaţie
se calculează prin împărţirea sumelor totale destinate asistenţei medicale primare la
numărul de persoane asigurate. Odată ce suma de capitaţie va fi calculată, furnizo
rul va primi o sumă pentru fiecare persoană asigurată înregistrată în lista furnizoru
lui (repartizată în 12 rate pentru fiecare lună). Capitaţia este plătită furnizorului ales
de persoana asigurată. Pentru încurajarea competiţiei şi pentru crearea serviciilor
de calitate persoana asigurată are dreptul de a schimba medicul de familie după o
perioadă de 3 luni.
Plata „per capita” acoperă toate serviciile primare prestate persoanelor asigu
rate pe o perioadă de un an. Această formă de plată asigură şi desiminarea riscu
rilor, fiindcă unele persoane asigurate nu vor utiliza deloc serviciile de sănătate în
timpul acestei perioade, iar alţii, care suferă de boli cronice, vor necesita un număr
mare de vizite costul cărora va depăşi costul capitaţiei.
Pentru realizarea anumitor activităţi obligatorii, incluse în Programul Unic,
Compania de Asigurări în Medicină în contractele încheiate cu furnizorii de asis
tenţă medicală primară stipulează atingerea anumitor performanţe. Indicatorii de
performanţă se referă la supravegherea dezvoltării copiilor sub 5 ani, realizarea
planului de vaccinări şi a examenelor medicale de bilanţ, efectuarea examenelor
profilactice pentru maturi, depistarea, tratamentul şi supravegherea pacienţilor cu
boli cronice şi sociale (tuberculoză, cancer, maladii cardiovasculare, diabet zaharat,
hepatită şi ciroză hepatică, HIV/SIDA etc.).
Plata ..per capita” permite şi modificarea modului de salarizare a medicului de
familie. Retribuţia medicului de familie se face în funcţie de numărul de persoane
asigurate înscrise pe listele proprii şi în corespundere cu performanţele obţinute.
27.3.2. Sistemul de plată „per serviciu” se aplică în asistenţă pentru plata
consultaţiilor medicilor specialişti, investigaţiile de laborator şi instrumentale pre
state în condiţii de ambulatoriu în secţiile consultative ale spitalelor. Asociaţiilor
Medicale Teritoriale din mun.Chişinău şi în Centrul Republican de Diagnosticare.
Serviciile sunt achitatate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină în con
formitate cu Catalogul de tarife unice pentru serviciile medico-sanitare pe tipuri de
instituţii (raionale, municipale, republicane), calculate în conformitate cu Hotărâ
rea Guvernului Republicii Moldova nr.l 128 din 28.08.02 ..Despre aprobarea Regu
lamentului cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare şi Metodologiei
stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare”, cu modificările şi
completările ulterioare. Tarifele la serviciile medicale incluse în Catalog sunt apro
bate de către Ministerul Sănătăţii. Este posibilă contractarea serv iciilor medicale
de ambulatoriu în baza tarifelor negociate de Compania de asigurări şi instituţia
medicală fară însă a depăşi tarifele unice aprobate de Ministerul Sănătăţii.
Avându-se în vedere că furnizorii vor fi puternic stimulaţi să producă un nu
măr cât mai mare de servicii, consultaţiile medicilor specialişti şi investigaţiile de
laborator sau instrumentale se acordă persoanelor asigurate doar în baza biletului
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de trimitere şi doar în funcţie de limitele stabilite de către Compania Naţională de
Asigurări în Medicină.
27.3.3.
Sistemul de plată „per caz tratat” se aplica în asistenţa medicală sp
talicească. Costul unui caz tratat este calculat prin înmulţirea tarifului unei zile-pat
pe profiluri la durata medie de spitalizare a bolnavilor pe profiluri similare. Costul
unui caz tratat depinde şi de tipul instituţiei spitaliceşti, deoarece preţul unui zilepat şi durata medie de spitalizare în spitalele republicane (universitare), municipale
şi raionale este diferită.
Ministerul Sănătăţii în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1128
din 28.08.02 a elaborat şi a aprobat tarifele (preţurile) unei zile-pat pentru 24 de
profiluri din spitalele raionale, 38 de profiluri din spitalele municipale şi 69 de pro
filuri din cele republicane.
Durata de spitalizare pentru diferite profiluri şi tipuri şi spitale se negociază în
parte cu fiecare spital, ţinându-se cont de durata medie a spitalizărilor de scurtă du
rată pe ţară. Pentru spitalizările de lungă durată (tuberculoză, boli mintale, combus
tii, patologia perenatală) durata medie va fi stabilită conform schemei de tratament
a pacienţilor indicată în Standardele aprobate de Ministerul Sănătăţii.
Deşi furnizorul de servicii spitaliceşti are o sumă globală fixata în contract,
achitările se fac doar după realizarea calitativă a cazului tratat.
Sistemul de plată ..per caz tratat” a fost selectat din motivul că este uşor de ad
ministrat, încurajează furnizorul să aplice tehnologii modeme cu scopul micşorării
duratei de spitalizare şi asigură o calitate relativ bună de tratament.
27.4. FONDURILE
ASIGURĂRILOR OBLIGATORII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ
Cota mică, în trecut, a cheltuielilor pentru sănătate ca procent din PIB (apro
ximativ 3%) a indicat necesitatea introducerii finanţării suplimentare în sector. Im
plementarea asigurărilor medicale a oferit societăţii instrumentele legale de mobi
lizare a resurselor pentru sănătate şi de utilizare echitabilă a lor.
Cu implementarea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală au parvenit
schimbări în finanţarea sistemului de sănătate (figura 73, tabelul 71).
Conform Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.
1585-XIII din 27 februarie 1998, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele
de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593-XV
din 26 decembrie 2002 şi Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă me
dicală pe anul 2007 nr. 408-XVI din 21 decembrie 2006, fondurile de asigurări
obligatorii de asistenţă medicală în sumă de I 937 900,0 mii de lei vor fi constituite
din următoarele surse de venit:
Fondul de bază pentru achitarea serviciilor medicale curente în sumă de
1 833 084,0 mii de lei, în conformitate cu legislaţia, se foloseşte în modul următor:
8,6 % pentru asistenţă medicală urgentă la etapa prespitalicească, 28,8% pentru
asistenţă medicală primară, 7,3% pentru asistenţă medicală specializată de ambula
toriu, 50.8% pentru asistenţă medicală spitalicească, 2,0% pentru servicii medicale
de înaltă performanţă şi 2,5% pentru medicamente compensate şi îngrijiri medicale
la domiciliu.
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Surse de finanţare

48,0

f

Intermediari

Furnizori

C ancelaria d e Stat
M A , M J, M A I,
D T G , SIS

Instituţii m edicale
D epartam entale

B u g e tu l d e s ta t
412,0
M in is te r u l S ă n ă tă ţii
Fondurile
A sigurărilor O b lig ato rii
de A sistenţă M edicală

C Ş P S P M S, C N Ş P M P,
C M P , P ro g ram e N aţionale,
C ase d e co p ii, S anatorii,
A lte instituţii

1 195
B ugetul d e stat

Instituţii
M cdico S an ita re
Publice

C O M P A N IA
C ontrib u ţiile patro n ilo r
şi salariaţilor

N A Ţ IO N A L Ă

705,5

D E A S IG U R Ă R I
ÎN' M E D IC IN Ă

C o n trib u ţiile
perso an elo r cu practică
liberă

S taţii Z o n ale
d e A sisten ţă M ed icală
U rgentă

40.3

1 9 3 7 ,9 m ln . lei
S pitale R aionale.
C M F, C S , O M F

Plăţi d irecte
ale p erso an elo r neasigurate
S pitale m u n icip ale
A M T , C M F, C S

Plăţi d irecte ale perso an elo r
A sigurate p entru serviciile
n ein clu se
în P ro g ram ul U nic

G ran tu ri, C redite,
D onaţii

150.0

Fondul de investiţii în
sănătate. M F, VIS. Comisia
guvernam entală pentru
ajutoare umanitare

S p itale C linice
R ep u b lican e

Figura 73. Structura Sistem ului de F inanţare a Sectorului de S ănătate

Tabelul 71
S inteza ven iturilor şi cheltuielilor
în fondurile de asigurări ob ligatorii de asistenţă m edicală pe anul 2007
I. V e n i t u r i , t o t a l m ii d e le i, in clu siv:
1. P rim ele d e asigurare o b lig a to rie de asistenţă m ed icală . în m ărim e
p rocentuală, achitate de angajatori şi angajaţi.
2. Transferuri d e la b u g etu l de stat pentru asigu rarea c a te g o r iilo r de
p erso a n e n ea n g a ja te p revăzu te d e le g isla ţie .
3. P rim ele de asigurare ob ligatorie d e asistenţă m ed icală ach itate de p ersoa
n e fiz ic e cu d o m iciliu ] stabil în R ep u b lica M old ova.
4. P rim ele de asigurare o b lig a to rie d e asistenţă m ed ica lă ach itate de cetă ţe
nii străini şi apatrizii fără d o m ic iliu stabil în R ep u b lica M old ova.
5. A lte venituri.
I I. C h e lt u i e l i , to t a l , in clu siv:
1. F ondul pentru achitarea se rv iciilo r m cd ica le curente (fon d u l de b ază)

I 937 900.0
705 000,0
1 195 000,0
35 050.0
850.0
2 000.0
1 937 900.0
1 833 084.0

2. Fondul d e rezervă al asigurării ob ligatorii de asistenţă m ed icală

38 758.0

3. Fondul m ăsurilor de p rofilaxie (d e p reven ire a riscurilor d e asigurare)

38 758,0

4. C h eltu ieli adm in istrative

27 300.0
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în total pentru anul 2007 sistemul de sănătate va beneficia de aproximativ
2 350 000,0 mii de lei, inclusiv fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă me
dicală vor constitui suma de 1 937 900,0 mii de Iei, plus 380 000,0 mii lei sursele
Bugetului de Stat pentru Programele Naţionale şi 30 000,0 mii de lei pentru acope
rirea costurilor de tratament al bolnavilor cu boli sociale neasiguraţi.
Veniturile încasate la contul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
sunt repartizate în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală în baza
normativelor stabilite pentru fiecare fond în Regulamentul cu privire la modul de
constituire şi administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594 din 14 mai 2002.
In scopul realizării asigurării obligatorii de asistenţă medicală, Compania Na
ţională de Asigurări în Medicină are dreptul să constituie, din contul mijloacelor
obţinute din primele de asigurare, următoarele fonduri de asigurare:
a) fondul pentru achitarea serviciilor medicale;
b) fondul de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
c) fondul măsurilor de profilaxie;
d) fondul de administrare al asigurărilor obligatorii.
Astfel, în fondul de bază se acumulează mijloacele financiare în proporţie de
94%, iar în celelalte fonduri (de rezervă, al măsurilor de profilaxie şi de cheltuieli
administrative) se alocă mijloacele financiare în proporţie de câte 2%.
Mijloacele financiare ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medi
cală nu intra în componenţa bugetelor de stat şi ale altor fonduri şi nu sunt supuse
sechestrării şi impozitării.
Modul de constituire şi administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asis
tenţă medicală se stabileşte prin Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova nr. 594 din 14.05.2002.
în Fondul pentru achitarea serviciilor medicale se acumulează mijloacele fi
nanciare în proporţie de 94% din cuantumul primelor de asigurare, virate pe contul
Companiei pe parcursul unui an.
Mijloacele financiare, acumulate în Fondul pentru achitarea serviciilor medi
cale, se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor necesare realizării Programului
unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, care include:
- asistenţă medicală primară, inclusiv medicamente compensate;
- asistenţă de urgenţă;
- asistenţă medicală spitalicească;
- alte servicii aferente asistenţei medicale.
- îngrijiri la domiciliu.
în Fondul de rezervă se acumulează sumele în proporţie de 2% din cuantumul
tuturor primelor de asigurare virate pe contul Companiei pe parcursul unui an şi din
diferenţa dintre venitul şi cheltuielile efective ale Fondului de bază rămasă la fine
le anului de gestiune, cu excepţia datoriilor creditoare, formate în urma acordării
serviciilor medicale.
Mijloacele financiare, acumulate în Fondul de rezervă se utilizează pentru:
- acoperirea cheltuielilor suplimentare, legate de îmbolnăviri şi afecţiuni ur
gente, a căror rata anuală depăşeşte media luată în baza calculării. Programului unic
pentru anul respectiv;
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- compensarea diferenţei dintre cheltuielile efective legate de achitarea ser
viciilor medicale curente şi contribuţiile acumulate (veniturile aşteptate) în fondul
de bază;
- echilibrarea şi compensarea diferenţei dintre cheltuielile efective ale mij
loacelor financiare acumulate în fondurile de bază ale agenţiilor teritoriale şi media
pe ţară în situaţii temeinic motivate.
Cuantumul mijloacelor financiare acumulate în Fondul de rezervă nu poate
depăşi cota de 25% din volumul cheltuielilor anuale ale fondului de bază. calculate
din media ultimilor trei ani.
în Fondul măsurilor de profilaxie se acumulează suma provenită din defalcările în proporţie de 2% din cuantumul tuturor primelor de asigurare.
Mijloacele financiare, acumulate în Fondul măsurilor de profilaxie se utilizea
ză pentru acoperirea cheltuielilor legate preponderent de:
- realizarea măsurilor de reducere a riscurilor de îmbolnăvire;
- efectuarea examinărilor profilactice (screening) în scopul depistării precoce
a îmbolnăvirilor;
- finanţarea manifestărilor cu menirea promovării modului sănătos de viaţă;
- alte activităţi de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire, accep
tate pentru finanţare de către Consiliul de administrare al Companiei, de
comun acord cu Ministerul Sănătăţii.
Mijloacele financiare destinate acoperirii cheltuielilor administrative nu pot
depăşi plafonul de 2% din cuantumul tuturor primelor de asigurare virate pe contul
Companiei pe parcursul unui an. Acest fond se utilizează pentru:
- salarizarea personalului angajat al Companiei şi agenţiilor teritoriale;
- acoperirea cheltuielilor de deplasare;
- întreţinerea sistemului informaţional şi infrastructurii organizatorice;
- efectuarea controlului calităţii serviciilor medicale şi a expertizelor respective;
- cheltuieli operaţionale;
- procurarea mijloacelor fixe şi a utilajului necesar;
- cheltuieli de gospodărie şi birotică;
- instruirea şi perfecţionarea cadrelor;
- alte activităţi ce ţin de administrarea Companiei.
Mijloacele financiare obţinute în urma aplicării acţiunilor în regres sau pena
lizărilor în conformitate cu Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă
medicală se repartizează în fondurile administrate de Companie, după cum urmează:
60% - în fondul de bază;
20% - în fondul de rezervă;
20% - în fondul măsurilor de profilaxie.
Nu se admite dezafectarea mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asis
tenţă medicală în alte scopuri decât destinaţia lor proprie.
27.5. AUTONOMIA FINANCIARĂ A INSTITUŢIILOR MEDICALE
ŞI ADMINISTRAREA SERVICIILOR
O preocupare aparte în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală a
constituit-o organizarea serviciilor. Este nevoie de menţionat că în trecut instituţiile
medicale nu dispuneau de o autonomie suficientă pentru a gestiona resursele şi a re
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acţiona promt la necesităţile medicale ale populaţiei. Câştigurile în urma eficienţei
nu erau încurajate, iar cheltuielile în multe cazuri neargumentate.
Pentru a înlătura această situaţie incertă, conform Legii pentru modificarea
şi completarea unor acte legislative nr. 173 din 10.04.2003, odată cu implementa
rea asigurărilor obligatorii instituţiile medicale bugetare şi-au modificat statutul
devenind instituţii medico-sanitare publice la autogestiune, non-profit. în această
calitate ele au obţinut drepturi depline de gestionare financiară. Prin aceste schim
bări s-a obţinut o flexibilitate mai înaltă în finanţarea instituţiilor medicale şi în uti
lizarea resurselor. Experienţa acumulată pe parcursul implementării demonstrează
faptul că bugetul stabilit este utilizat mai eficient, iar accentul se pune pe îndepli
nirea indicatorilor de performanţă care reflectă în primul rând calitatea serviciilor
şi satisfacerea necesităţilor medicale ale populaţiei asigurate.
Devenind instituţii medico-sanitare publice la autogestiune spitalele şi alte in
stituţii medicale au obţinut dreptul de administrare a finanţelor prin conturi ban
care fară intermedierea Trezorăriei de Stat. Acest lucru permite o reacţie rapidă a
instituţiei medico-sanitare publice la cerinţele persoanelor asigurate, o colaborare
fară conflicte cu distribuitorii de resurse energetice, alimente şi medicamente.
Studiile efectuate în cadrul CŞPSPMS al MS demonstrează faptul că în cadrul asi
gurărilor durata medie de achitare a dispoziţiilor de plată constituie 1,8 zile faţă de
34,2 zile în anul 2003. Acest lucru denotă o reacţie imediată a instituţiilor medicale
la nevoile pacienţilor.
în scopul perfecţionării activităţii instituţiilor medico-sanitare publice înca
drate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, sporirii nivelului de
transparenţă şi controlul activităţii acestora de către organele administraţiei publice
centrale şi locale prin Ordinul nr. 254 din 6.09.04 se modifică capitolul 111 al Statutului-tip al Instituţiei medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor
obligatorii de asistenţă medicală prin instituirea Consiliilor administrative.
Experienţa internaţională atestă că Consiliile de administrare au apărut simul
tan în anii 60 în mai multe ţări din Europa de Vest (Belgia, Germania, Marea Britanie, Franţa) şi în America de Nord, mai întâi în spitalele private, iar în anii ‘80 s-au
extins vertiginos în toate Instituţiile medicale publice şi private din ţările dezvoltate
din Europa, Asia. Australia şi America. Rolul şi responsabilităţile Consiliilor de
administrare în aceste ţări au prevăzut:
a. Protecţia intereselor acţionarilor sau a fondatorilor.
b. Alegerea strategiei pe termen lung şi scurt, precum şi la elaborarea politicii.
c. Desemnarea pentru numirea în funcţie şi controlul activităţii directorului
instituţiei medicale
d. Stabilirea formelor de conlucrare cu comunitatea.
Alegerea unei strategii şi controlul activităţii directorului instituţiei nu poate fi
efectuată de oricine. Alegerea membrilor Consiliului de administrare devine strate
gică pentru prosperarea întreprinderii.
Asambleele generale ale instituţiilor sau ale organizaţiilor aleg consiliile de
administrare responsabile de gestionare şi apărarea intereselor. Consiliile de admi
nistrare aleg un director pentru direcţia operativă a întreprinderii, cu promovarea
strategiei alese de Consiliul de administrare.
începând cu 1 decembrie 2004, instituţiile medico-sanitare publice din Repu
blica Moldova au următoarele organe de administrare şi control:
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■ Fondatorul (autoritatea administraţiei publice locale/centrale);
■ Consiliul de administrare;
■ Ministerul Sănătăţii;
■ M edicul-şef (director).
Instituirea Consiliilor de administrare va servi ca un exemplu elocvent de par
ticipare a comunităţii în managementul instituţiilor medico-sanitare publice. Acest
organ de administrare nu vine să înlocuiască funcţiile medicului-şef, dar este des
tinat consolidării capacităţilor de planificare, control şi organizare. Modelul func
ţional de administrare a organizaţiilor, care va fi dezvoltat pe viitor, este cea mai
oportună metodă de supervizare a instituţiilor medico-sanitare publice, oferind po
sibilităţi mai bune pentru gestionarea adecvată a finanţelor, resurselor umane şi
materiale, precum şi a calităţii serviciilor medicale.
Salarizarea prestatorilor de servicii medicale:
Datorită stabilităţii financiare obţinute şi perfecţionării actelor normative cu pri
vire la salarizare, administraţiile IMSP au obţinut pârghiile necesare pentru motiva
rea lucrătorilor medicali în conformitate cu volumul şi calitatea serviciilor prestate.
Remunerarea prestatorilor de servicii medicale, încadrate în sistemul asigu
rărilor obligatorii de asistenţa medicală, se efectuează în baza următoarelor acte
normative:
1. Hotărârea Guvernului RM nr. 1593 din 29.12.2003 despre aprobarea „Regu
lamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice
încadrate în sistemul AOAM”, elaborată în temeiul Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411 XIII din 28.03.1995, Legii salarizării nr. 847-XV din Î4.02.2002, Legii cu privire
la asigurarea obligatorie de asistenţa medicală nr. 1585-X1II din 27.02.1998, Hotă
rârii Guvernului RM nr. 743 din 11.06.2002 „Cu privire la salarizarea angajaţilor
din unităţile cu autonomie financiară”.
2. Ordinul MS nr. 382 din 21.12.2004 „Cu privire la aprobarea Regulamentu
lui cu privire la criteriile şi normele de evaluare a performanţelor profesionale indi
viduale de calitate şi cantitate a muncii medicului de familie şi asistenţei medicale
a medicului de familie’-. Regulamentul nominalizat stabileşte criteriile şi normele
de evaluare a volumului (indicatori de cantitate) şi calităţii (indicatori de calitate)
muncii medicului de familie şi asistenţei medicale a medicului de familie, în teme
iul cărora se efectuează stabilirea adaosurilor la salariul de funcţie medicului de
familie şi asistenţei medicale a acestuia.
3. Ordinul MS nr. 5 din 10.01.2005 „Cu privire la stabilirea cuantumului sa
lariului minim pe ţară şi majorarea salariilor pentru unele categorii de angajaţi din
sectorul bugetar'".
4. Ordinul comun al MS, CNAM şi Sindicatului „Sănătatea’- „Cu privire la
stabilirea coţelor maxime ale cheltuielilor pentru salarizarea angajaţilor din institu
ţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul AOAM”.
Aceste acte normative permit stabilirea salariilor lucrătorilor medicali în func
ţie de performanţe. Aşadar, salariile medicilor şi asistentelor medicale depind de
volumul şi calitatea serviciilor medicale prestate persoanelor asigurate.
După cum arată rezultatele monitorizării procesului implementării AOAM, în
Republica Moldova salariile personalului medical au crescut semnificativ. Salariile
medii lunare ale medicilor în perioada anilor 2003-2006 s-au majorat de 2,5 ori.
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Cele mai înalte salarii la o persoană (medici) în anul 2006 s-au înregistrat în
cadrul Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă, care au constituit în medie 2 998 lei
la medici şi 1 715 lei - la asistentele medicale, iar cele mai joase salarii se atestă în
secţiile consultative ale instituţiilor raionale (1 518 lei la medici, 927 lei la asisten
tele medicale) şi municipale (1 629 Iei la medici, 1 073 la asistentele medicale).
27.6. CONTRACTAREA INSTITUŢIILOR MEDICALE
ÎN CADRUL ASIGURĂRILOR OBLIGATORII
DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ
Trecerea la sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală a prevăzut
instituirea unui sistem nou de contractare a instituţiilor medico-sanitare. Procesul
de contractare este bazat pe relaţiile pur economice care diferă de sistemul de ges
tiune administrativ din trecut. Astfel, se delimitează clar funcţiile de finanţare şi de
prestare a serviciilor medicale.
Prin apariţia relaţiilor contractuale dintre cumpărătorul serviciilor medicale şi
prestatorul serviciilor medicale, cumpărătorul îmbracă rolul de intermediar dintre
pacient şi medic, preluând astfel funcţia de finanţare a necesităţilor în servicii me
dicale a persoanelor asigurate, astfel reducându-se la minim plăţile directe dintre
pacient şi instituţia medicală în limita programelor garantate.
Avantajele contractării prestatorilor de servicii medicale constau în următoarele:
- cumpărătorul nu este obligat să cumpere toate serviciile medicale care i se
oferă pe piaţa serviciilor medicale;
- evitarea plăţilor directe dintre pacient şi instituţia medicală în limita progra
melor garantate;
- susţinerea nivelului de motivaţie prin aprecierea materială a succesului şi
pedeapsă pentru insucces a instituţiilor medicale;
- controlul calităţii;
- flexibilitatea condiţiilor contractuale în funcţie de situaţia şi infrastructura
concretă.
Criteriile de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul asigurări
lor obligatorii de asistenţă medicală pentru fiecare an sunt elaborate în conformitate
cu Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
Prevederile criteriilor de contractare sunt destinate reglementării procesului
de contractare a serviciilor medicale incluse în Programul unic şi au drept scop
asigurarea transparenţei acestui proces pentru toţi subiecţii asigurărilor obligatorii
de asistenţă medicală.
Criteriile de contractare sunt obligatorii pentru toţi subiecţii procesului de con
tractare a serviciilor medicale: Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigu
rări în Medicină, prestatorii de servicii medicale şi fondatorii lor.
Criteriile de contractare includ aspecte referitor la:
a) рттс\р\\\е йе сотЛтасХате a ser\\cn\ot medica\e;
b) repartizarea pe tipuri de asistenţă medicală a mijloacelor fondurilor de asi
gurări obligatorii de asistenţă medicală;
c) indicatorii de bază pentru argumentarea criteriilor de contractare;
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d) criteriile de contractare a diferitor tipuri de asistenţă medicală şi a medica
mentelor compensate;
e) metodele de plată a prestatorilor de servicii medicale;
f) procedura negocierilor şi soluţionarea litigiilor.
Contractarea prestatorilor de servicii medicale se face pe baza următoarelor
principii:
a) realizarea echităţii sociale pentru populaţia ţării în procesul de repartiţie a
surselor fondului pentru achitarea serviciilor medicale curente;
b) garantarea accesibilităţii oricărei persoane asigurate la serviciile medicale
incluse în Programul unic;
c) utilizarea eficientă a resurselor financiare destinate achitării serviciilor
medicale curente;
d) creşterea treptată a calităţii serviciilor medicale şi satisfacerea pacienţilor.
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CAPITOLUL 28

A C R E D IT A R E A ÎN S IS T E M U L DE SĂ N Ă TA T E O B IE C T IV D E C IZ IO N A L A L M A N A G E M E N T U L U I CALITĂŢII

28.1. ASPECTE GENERALE
întrebaţi orice pacient sau cetăţean, ce îşi doreşte el de la reformele din sis
temul ocrotirii sănătăţii? Fără îndoială, veţi primi răspunsul - calitate şi accesi
bilitate. Este cunoscut faptul, câte obiecţii puteam auzi până nu demult din partea
populaţiei despre calitatea proastă şi accesibilitatea scăzută la serviciile medicale.
Promovarea conceptului de ameliorare a calităţii serviciilor în diferite dome
nii (ştiinţă, medicină, învăţământ, industrie etc.) sunt subiecte din cele mai actua
le. Una dintre direcţiile prioritare în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii este asigurarea
calităţii asistenţei medicale şi farmaceutice şi a siguranţei acestora. Realizarea
acestui concept se efectuează prin intermediul diferitor proceduri - evaluare şi
acreditare, certificare etc., care la moment sunt subiecte din cele mai actuale.
Acestea vor asigura exercitarea plenară a dreptului cetăţenilor la asistenţa medi
cală de calitate.
Cuvântul acreditare provine de la latinescul „accredere". ceea ce înseamnă
încredere. Semnificaţia acreditării variază în diferite domenii. în diplomaţie, acre
ditarea este recunoaşterea oficială a unui ambasador de către un guvern străin. în
cazul nostru, prin acreditare se are în edere recunoaşterea competenţei unei instituţii
medico-sanitare de a executa activităţi specifice profilului ei. Această recunoaştere
rezultă din faptul că instituţia aduce dovezi de corespundere cu un anumit număr de
exigenţe stabilite anterior (standarde, indicatori ai calităţii, norme în vigoare etc.) şi
se supune evaluării de către un grup de profesionişti din exterior, special selectaţi
şi antrenaţi, care evaluează activitatea instituţiei şi determină nivelul de complianţă
cu standardele din domeniu.
Similară acreditării în alte domenii este certificarea, care, Ia fel prevede după o
fază de pregătire evaluarea instituţiei de către auditori din exterior, în timpul căreia
se evaluează conformitatea la normele specifice ei. Auditul de certificare poate fi
reuşit sau ratat (nu există niveluri intermediare). Certificarea corespunde unei re
cunoştinţe internaţionale şi se efectuiază în cadrul normelor ISO 9000, care au fost
elaborate de Organizaţia Internaţională de Normalizare (ISO). în cadrul normelor
ISO 9000 certificarea corespunde eliberării unui certificat specificat, în urma unei
evaluări realizate de un organ independent, care la rândul său este acreditat de o
instanţă superioară.
Certificarea are mai multe definiţii: în SUA termenul se referă mai înainte de
toate la recunoaşterea, de care beneficiază un profesionist, în special un medic,
dacă el a demonstrat, că formarea sa satisface exigenţele definite.
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28.2.
ASPECTE ISTORICE
ÎN PRACTICA ACREDITĂRII ÎN SĂNĂTATE DIN LUME
în context internaţional, pentru prima dată, acreditarea în sănătate a luat naşte
re în SUA la începutul secolului al XX-lea la Congresul clinic al chirurgilor Americii de Nord. Congresul era preocupat de evaluarea calităţii spitalelor ca centre
de antrenare pentru chirurgi. După unele investigaţii ei au determinat că nu exista
nici o bază de comparare a unui spital cu altul şi nici un standard de apreciere. Ca
răspuns la această lipsă, Congresul din 1913 a luat 2 decizii importante:
1. Stabilirea standardelor pentru determinarea calităţii serviciilor chirurgicale.
2. Elaborarea standardelor ce vor permite evaluarea spitalelor.
Colegiul American al Chirurgilor după aceasta a început implementarea aces
tor două decizii. în anul 1918 au fost elaborate standarde pentru spitale cunoscute
ca Program de Standardizare a spitalului. La baza lui era stabilirea şi aplicarea de
către spitale a principiilor fundamentale pentru îngrijirea eficientă a pacienţilor.
Acest program a fost îndeplinit mai mult decât s-a aşteptat Colegiul American. în
anul 1945 - 93,6% din spitale au atins standardele minime. Spre sfârşitul anilor
40 Colegiul a realizat că programul a devenit prea vast pentru a fi menajat de o
singură organizaţie. Ca urmare a fost făcută recomandarea de a forma o organizaţie
mai mare cu mai mulţi actori şi ca rezultat în anul 1952 a fost formată Comisia de
acreditare a spitalelor. în anul 1987 Comisia şi-a schimbat denumirea în Comisia
de Acreditare a instituţiilor din sistemul de sănătate (Joint Commission on Accre
ditation o f Health Care Organizations - JCAHO), care reflectă o evaluare naturală
a calităţii serviciilor medicale în SUA. Schimbarea numelui reflectă aplicarea mai
largă a acreditării - spitale, instituţii de îngrijire la domiciliu etc.
Către anii 1950-1970 acreditarea a fost răspândită în Canada şi Australia.
Canada, de asemenea, dispune de un program de acreditare naţional similar
celui american. Canada iniţial a fost implicată în programul de acreditare al SUA.
De fapt spitalele canadiene au participat în programul american de acreditare până
în anul 1950. în anul 1953 a apărut ideea de a organiza Comisia Canadiană de
acreditare şi numai în 1958 a fost format oficial Consiliul Canadian de Acredita
re a Spitalelor (Canadian Council on Hospital Accreditation). Natura programului
pe atunci era descrisă ca voluntară, independentă, naţională, bilingvă (franceză şi
engleză) şi non-profit. Scopurile ei erau promovarea şi încurajarea prin metode
voluntare a unui nivel optimal al calităţii serviciilor medicale în toate aspectele ei
prin atingerea standardelor de acreditare de toate spitalele şi instituţiile din sistemul
de sănătate. Atât natura, cât şi scopurile programului sunt actuale şi astăzi. Ca şi
Comisia Americană Consiliul Canadian şi-a schimbat denumirea în Consiliul Ca
nadian de Acreditare a instituţiilor medicale (Canadian Council on Health Facilities
Accreditation - CCHFA) pentru a reflecta domeniul amplu de aplicare a acreditării,
în prezent Consiliul oferă standarde pentru spitale de boli acute, instituţii de trata
ment al bolilor cronice, boli mintale, centre de reabilitare, centre de sănătate, centre
de tratare a cancerului, de îngrijiri la domiciliu.
Consiliul Australian de Standarde pentru Instituţiile Medicale a acreditat pri
mul spital în anul 1974, deşi pregătirile pentru acreditare au început în anii '50.
în anul 1960 a fost format Comitetul reprezentativ al Consiliului Australian, care
includea membrii Asociaţiei medicale Australiene, Asociaţiei spitalelor, Colegiul
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Regal, Comitetul postuniversitar în medicină. Astăzi Consiliul Australian are mai
mult de 20 de organizaţii membre: spitale, asociaţii ale medicilor şi nurselor, guver
nului, care ghidează evoluţia programului naţional de acreditare.
Standardele stabilite acoperă toate departamentele şi serviciile unei instituţii,
precum şi managementul acesteia. în anul 1988 standardele au fost schimbate. Au
fost desfăşurate standardele pentru nurse şi instituţiile de ambulatoriu.
Prima ediţie a standardelor pentru îngrijirea la domiciliu a fost publicată în
1989. Standardele se divizează în 2 părţi - standarde generale şi standarde pentru
fiecare serviciu specific. Standardele generale sunt standardele ce acoperă domeni
ile comune pentru toate instituţiile ce oferă servicii medicale. Standardele specifice
diferă de la o instituţie la alta în funcţie de specificul activităţii instituţiei.
în Europa acreditarea a luat naştere abea în anii '80.
Centrul de finanţare Regal pentru Dezvoltarea Serviciilor de Sănătate din
Anglia a început studierea fezabilităţii programului naţional de acreditare pentru
spitale în anii ‘80. Un document-proiect de standarde denumit: ,.Acreditarea Auditul Organizational” (Proiect de Program de asigurare a calităţii) a fost elaborat
în 1989 pentru a fi revăzut de biroul sistemului de sănătate Britanic. Documentul
oferă standarde în 3 grupe:
- Management şi servicii auxiliare (managementul spitalelor, serviciul de ali
mentare, ecologic, bibliotecă, arhivă, registratură).
- Management profesional (medical, nursing şi specialităţi medicale).
- Management departamental (serviciul de urgenţă şi traume, spitale de boli
acute, laboratoare etc.).
în F ra n ţa , pe baza experienţei nord-americane a anilor ‘70, primele Reco
mandări pentru Practicile Clinice (RPC) franceze au fost elaborate la sfârşitul ani
lor ‘80 de un grup de experţi sub egida ANDEM (Asociaţia pentru Dezvoltarea şi
Evaluarea în Medicină) şi recunoscute pentru valoarea lor printre profesionişti.
Pe plan European, organul ce reglementează activitatea de acreditare este Co
operarea Europeană în Acreditare (EA). Membri ai EA sunt: Austria. Belgia, Dane
marca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda. Italia. Olanda, Norvegia, Por
tugalia, Spania, Suedia, Elveţia, Marea Britanie. în calitate de membri-asociaţi sunt:
România, Cehia, Ungaria, Slovenia, Slovacia, Lituania, Letonia, Estonia, Ungaria.
Metodele internaţionale de recunoaştere a conformităţii nivelului de calitate a
serviciilor prestate, inclusiv a celor medicale şi farmaceutice, presupun evaluarea
lor conform cerinţelor procesului de acreditare acceptat în cadrul Sistemelor Naţi
onale de Acreditare.
Aderarea Republicii Moldova la Cooperarea Europeană în Acreditare poate fi
realizată prin intermediul Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănă
tate (în continuare CNEAS), constituit pe lângă Ministerul Sănătăţii în luna iunie
anul 2002.
28.3. ACREDITAREA ÎN SISTEMUL DE SĂNĂTATE GARANŢIE A CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE
Acreditarea în sănătate oferă un sistem complex de apreciere din exterior
având trei mari obiective:
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1. Să ofere siguranţa populaţiei în legătură cu serviciile acreditate printr-un
proces cuprinzător şi o decizie corectă.
2. Să ofere informaţii corecte despre performanţa serviciului acreditat tuturor
instituţiilor interesate, inclusiv populaţiei.
3. Să conţină un proces de stimulare şi motivare a organizaţiilor şi practicie
nilor în activitatea lor orientată spre satisfacţia populaţiei printr-o înaltă calitate a
serviciilor prestate.
Scopul acreditării: Finalitatea procesului de acreditare constă în creşterea ca
lităţii serviciilor medicale şi farmaceutice şi a satisfacţiei pacientului şi familiei lui.
Acreditarea îşi propune:
- Să stabilească nivelul calităţii serviciilor acordate de o instituţie medicală
sau farmaceutică.
- Să anticipeze dacă instituţia în cauză va oferi îngrijiri de calitate acceptabi
lă în viitor.
- Să crească oferta de îngrijiri a instituţiei.
- Să recunoască atât în cadrul instituţiei cât şi faţă de populaţie, că aceasta
oferă îngrijiri de sănătate la cel puţin un nivel acceptabil de calitate şi că
este pe cale de a-şi îmbunătăţi activitatea.
Pacientul este figura-cheie în procedura de acreditare. Ea prevede constatarea
faptului că condiţiile de securitate, de calitate a îngrijirilor şi tratamentului acordat
pacientului sunt luate în considerare şi asigurate de către instituţia medicală. Secu
ritatea pacientului rezultă din respectarea de către instituţie a drepturilor pacientului
stipulate în actele legislative şi normative internaţionale şi naţionale, respectarea
strictă a regimului sanitaro-igienic şi antiepidemic în scopul prevenirii unor maladii
infecţioase, menţinerea spaţiului instituţiei şi teritoriului adiacent, comunicaţiilor
electrice, termice etc. libere de pericole fizice atât pentru pacienţi cât şi pentru per
sonal, testarea metrologică a mijloacelor de măsurare etc.
Standardele servesc ca instrument principal în acreditarea instituţiilor medicosanitare. protejează interesele pacientului şi ale personalului medical, sunt elementul
strategic de planificare în ocrotirea sănătăţii, determină cheltuielile la serviciile me
dicale, corectitudinea tacticii medicale. Standardele sunt la nivelul de bază al acceptabilităţii. în cazul nostru standardele sunt minimale şi reprezintă nivelul de accesi
bilitate de jos. Mai jos este inacceptabilul. De exemplu: în spitale, un nivel anumit
de curăţenie se determină ca un standard. Orice mai jos de acest nivel este inaccep
tabil din cauza unui risc înalt de infecţii sau contaminări pentru pacienţi şi personal.
Totodată în timp ce standardele minime sunt o necesitate de a Ie atinge, sunt
şi alte standarde, pe care tindem continuu să le atingem. Acestea sunt standardele
dorite sau optime. Standardele minime trebuie să fie atinse în întregime de toţi, pe
când cele optime reprezintă un nivel de excelenţă, care poate fi atins de cei care au
acest scop.
28.4.
REGLEMENTAREA PROCESULUI DE EVALUARE
ŞI ACREDITARE ÎN SĂNĂTATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Republica Moldova, în scopul integrării în Uniunea Europeană, a semnat un
şir de documente internaţionale cu privire la aderarea la standardele europene.
6 65

Acţionând în această direcţie, Ministerul Sănătăţii şi-a creat sistemul său naţional,
de evaluare şi acreditare în sănătate, fiind totuşi depăşit de sistemul de învăţământ,
care a început acreditarea instituţiilor sale mai devreme: toţi vor să înveţe în insti
tuţii prestigioase acreditate, diplomele cărora sunt recunoscute în lumea întreagă.
Tot aşa trebuie să fie şi în medicină: calitatea serviciilor medicale ale unei instituţii
trebuie să-i servească drept cartelă de vizită. Asigurătorul (CNAM cu agenţiile teri
toriale), conform prevederilor actelor legislative şi normative, este obligat să înche
ie contracte numai cu prestatorii de servicii medicale acreditaţi. Pacientul trebuie să
fie în siguranţă de serviciile medicale prestate de către instituţia medicală.
Fiind deja un eveniment de rutină în ţărileeuropene, acreditarea în sănătate
este un eveniment fără precedent în ţara noastră. în conformitate cu Legea Republi
cii Moldova nr. 552-XV din 18 octombrie 2001 „Privind evaluarea şi acreditarea în
sănătate-’, CNEAS este abilitat să organizeze desfăşurarea procesului de evaluare
şi acreditare în sănătate în vederea determinării, pe bază de standarde elaborate şi
aprobate de MS a capacităţii instituţiilor medico-sanitare şi întreprinderilor far
maceutice cu orice tip de proprietate, formă juridică de organizare şi subordonare
administrativă de a acorda populaţiei asistenţă respectivă şi de a realiza obiectivele
prevăzute de:
Legea
ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.95;
Legea cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului nr. 263-XVI
din 27.10.2005;
- Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr. 264-XVI din
27.10.2005;
Legea privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei nr. 1513XII din 16.06.1993;
- Legea
cu privire la activitatea farmaceutică nr. 1456-XII din 25.05.93;
- Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistentă medicală nr. 1585XIII din 27.02.98;
- Legea privind protecţia consumatorului nr. 1453-XII din 25.05.93 şi de alte
acte normative
internaţionale şi naţionale din domeniul medicinei şi farmaciei.
Acreditarea în sănătate este o procedură de evaluare externă a unei instituţii
medico-sanitare sau întreprinderi farmaceutice efectuată ce către experţi profesio
nişti. Ea prevede promovarea ameliorării continue a calităţi serviciilor prestate de
către instituţiile medico-sanitare şi întreprinderile farmaceutice şi asigurarea con
diţiilor de securitate şi de calitate a îngrijirilor pacienţilor. CNEAS determină prin
intermediul standardelor şi indicatorilo: calităţii elaboraţi a capacităţii instituţiei
medico-sanitare sau întreprinderii farmaceutice de a acorda populaţiei asistenţă re
spectivă.
Standardul cuprinde un ansamblu de acte legislative şi normative (naţionale şi
internaţionale), care reglementează calitatea serviciilor medicale şi farmaceutice.
Standardele sunt grupate pe categorii, care cuprind toate domeniile din activitatea
unei instituţii medico-sanitare sau întreprinderi farmaceutice:
- Drepturile şi obligaţiunile pacienţilor
- Practici instituţionale
- îngrijirea pacientului
- Managementul resurselor umane
- Baza tehnico-materială şi mediul instituţiei etc.
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Expertul reprezintă un specialist competent de clasă înaltă într-un anumit
domeniu al medicinei sau farmaciei. Lista experţilor este aprobată anual de către
conducerea MS, iar în cazul evaluării instituţiei ei sunt selectaţi de către colabora
torii Consiliului şi numiţi prin ordinul directorului. Experţii sunt profesionişti din
diferite domenii ale medicinei şi farmaciei, cu o vechime în domeniu nu mai puţin
de 10 ani, specialişti cu categorie superioară de calificare sau titlu ştiinţific, având
misiunea de a aprecia complianţa activităţii instituţiei cu standardele naţionale din
domeniu, de a evalua în ce măsură rezultatele autoevaluării corespund realităţii,
de a oferi instituţiei recomandări explicite privitor Ia creşterea calităţii serviciilor
medicale şi farmaceutice.
Organele de administrare şi control ale Consiliului sunt:
- Prezidiul Consiliului
- Secretariatul cu personalul tehnic (organul executiv)
- Comisia de Cenzori.
Prezidiul CNEAS este organul suprem de administrare, care asigură reprezen
tarea intereselor tuturor părţilor în raport cu Secretariatul Consiliului, transparenţa
şi echitatea socială în realizarea procesului de Evaluare şi Acreditare în Sănăta
te. Prezidiul este format din nouă membri: reprezentanţi al Ministerului Sănătăţii,
Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, Asociaţiilor Profesioniştilor Medi
cali, Asociaţiilor de Pacienţi (consumatori de servicii medicale) şi Directorul exe
cutiv al CNEAS. Funcţia de Preşedinte al Prezidiului Consiliului o îndeplineşte
viceministrul Sănătăţii.
Angajarea instituţiilor în procedura de evaluare şi acreditare are loc conform
orarelor anuale aprobate de către conducerea Ministerului Sănătăţii. La solicita
re, instituţia medico-sanitară sau întreprinderea farmaceutică poate fi evaluată în
funcţie de posibilităţile CNEAS şi în afara acestui orar - printr-un ordin intern al
Directorului Consiliului.
Criteriile şi cerinţele faţă de instituţiile medico-sanitare şi întreprinderile far
maceutice la evaluarea şi acreditarea acestora se referă la:
- baza tehnico-materială;
- activitatea economico-financiară;
- profesionalismul personalului medico-sanitar şi farmaceutic;
conformitatea calităţii serviciilor medico-sanitare şi farmaceutice, eficienţei
procesului de diagnosticare şi tratament şi a activităţii farmaceutice cu standardele
din domeniu.
28.5.
ORGANIZAREA
PROCESULUI DE EVALUARE ŞI ACREDITARE
Procedura de acreditare prevede câteva etape:
I. Iniţierea procedurii de acreditare şi pregătirea vizitei de evaluare.
Instituţia medicală se angajează în procedura de acreditare în baza cererii de
puse pe numele directorului executiv al Consiliului, după care se semnează un con
tract de către ambele părţi cu cel puţin o lună înainte de data preconizată pentru vi
zita de evaluare. La iniţierea procedurii conducerea instituţiei medico-sanitare sau
întreprinderii farmaceutice prezintă organigrama. în funcţie de organigramă, insti
tuţia primeşte standardele de bază de evaluare şi acreditare cu anexele respective,
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indicatorii calităţii şi bonul de achitare a serviciilor de acreditare în conformitate cu
taxele aprobate de către Guvernul RM. Se iniţiază o mapă, care prevede tot setul de
documente de prezentare sumară a instituţiei, de descriere a etapelor procesului de
evaluare şi alte documente complementare.
II. Autoevaluarea.
Această etapă prevede perioada de la primirea setului de documente şi până la
începerea vizitei de evaluare. Perioada de autoevaluare durează 30 de zile, timp, în
care colaboratorii Consiliului oferă servicii consultative persoanelor responsabile de
acreditare în vederea pregătirii instituţiei către vizita de evaluare şi în perfectarea
documentaţiei, iar instituţia se autoevaluează în conformitate cu standardele primite.
I II .Formarea echipci de experţi şi evaluarea instituţiei.
La expirarea termenului sus-numit, setul de documente se întoarce CNEAS,
care formează grupul de experţi-vizitatori pentru evaluarea instituţiei. Restricţia
obligatorie este de a nu permite participarea în calitate de experţi-vizitatori a repre
zentanţilor instituţiei evaluate. Componenţa nominală a echipei de experţi şi durata
vizitei de evaluare depinde de capacitatea instituţiei medicale. Doi dintre membrii
echipei sunt numiţi preşedinte şi respectiv secretar. Prin ordinul directorului insti
tuţiei medicale este numită persoana din colectiv responsabilă de întocmirea setului
de documente al instituţiei, organizarea evaluării şi informării echipei de experţi pe
orice problemă ce ţine de desfăşurarea procedurii de evaluare.
Consiliul elaborează calendarul vizitei pentru fiecare instituţie, principalul
obiectiv fiind evaluarea complianţei activităţii acesteia cu standardele de bază de
evaluare şi acreditare. Durata medie a vizitei este de 2 - 3 zile, timp în care se
cfectuează evaluarea serviciilor clinice, paraclinice şi farmaceutice, se examinează
documentaţia internă a instituţiei. Metodologia adoptată pentru aprecierea respec
tării standardelor se bazează pe analiza la moment şi cea retrospectivă. în analiza
retrospectivă se aleg documentele medicale din perioadele critice ale anului (de
exemplu, pentru pediatrie se vor alege internările din timpul iernii, primăverii).
în ultima zi de activitate a echipei de experţi, instituţia este vizitată de către
conducerea CNEAS. Vizita se încheie cu o şedinţă de totalizare, la care participă
conducerea CNEAS, echipa de experţi şi întreg personalul medica! al instituţiei, în
timpul căreia sunt deliberate toate subiectele vizate, este efectuat rezumatul activi
tăţii experţilor şi date recomandările necesare.
Fiecare dintre experţii-vizitatori la finele vizitei întocmeşte un raport de eva
luare, cu includerea atât a necorespunderilor la standarde, a recomandărilor pentru
ameliorarea situaţiei, cât şi a domeniilor de excelenţă, pe care-1 prezintă secre
tarului grupului. Preşedintele şi secretarul grupului de experţi întocmesc raportul
final de evaluare a instituţiei cu recomandările respective, îl semnează şi-l prezintă
conducătorului instituţiei, apoi îl prezintă la şedinţa CNEAS.
IV.
Şedinţa Consiliului şi primirea deciziei.
Preşedintele şi secretarul grupului de experţi participă Ia şedinţa Consiliului,
la care prezintă instituţia, procesul desfăşurării procedurii de evaluare şi concluzi
ile grupului de experţi privind nivelul corespunderii activităţii instituţiei cu stan
dardele de evaluare şi acreditare din domeniu. Preşedintele şi secretarul grupului
de experţi, împreună cu membrii Consiliului, au responsabilitatea de a lua decizia
privind acreditarea sau neacreditarea instituţiei. Decizia despre rezultatele şedinţei
Consiliului sunt comunicate conducerii instituţiei într-un termen de până la 15 zile.
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Deciziile Consiliului pot fi rezumate sub următoarea formă:
1. Instituţia medico-sanitară sau întreprinderea farm aceutică este acredita
tă. Acreditarea instituţiei poate fi însoţită de unele recomandări în vederea înlătu
rării unor necorespunderi neesenţiale la standarde sau fară ele. Instituţia medicală
implementează măsurile preconizate şi asigură realizarea recomandărilor formulate
de către grupul de experţi în vederea următoarei proceduri de acreditare peste 5 ani.
Certificatul de acreditare este însoţit de o scrisoare (Scrisoare de însoţire).
2. Instituţia medico-sanitară sau întreprinderea farm aceutică este acreditată
condiţionat (cu rezerve majore). în cazul când sunt depistate necorespunderi esenţi
ale la standardele de evaluare din domeniu, instituţia poate fi acreditată condiţionat
şi administraţia trebuie să propună soluţii în cazul vizitei repetate la data fixată de
către Consiliu.
3. Extinderea perioadei de autoevaluare (cu înaintarea anumitor condiţii) pe
un termen determinat. Instituţia medicală elaborează un raport de realizare, se între
prinde o vizită de evaluare suplimentară (care nu prevede achitarea suplimentară a ta
xei de acreditare) privitor la subiectele abordate într-un termen fixat de către Consiliu.
4. Instituţia medico-sanitară sau întreprinderea farm aceutică este neacredita
tă. Activitatea instituţiei nu corespunde standardelor de bază de evaluare şi acre
ditare şi respectiv sunt prezente pericole pentru pacienţi şi angajaţi. Este necesară
o nouă procedură de evaluare, care poate fi efectuată nu mai devreme de 6 luni.
Administraţia instituţiei este informată despre decizia Consiliului printr-o scrisoare
informativă cu indicarea tuturor necorespunderilor.
Instituţia poate formula o contestare a deciziilor Consiliului într-un termen de
5 zile lucrătoare din momentul comunicării rezultatelor prin adresarea unei scrisori
oficiale la adresa Prezidiului Consiliului cu motivarea contestării acestora.
în caz de acreditare Certificatul de Acreditare se eliberează pe termen de 5 ani
cu o procedură obligatorie de evaluare curentă anuală în vederea verificării îndepli
nirii recomandărilor experţilor şi corespunderii activităţii instituţiei cu standardele
de evaluare din domeniu.
Implementarea evaluării şi acreditării în sănătate asigură soluţionarea urmă
toarelor probleme:
- Asigurarea cu informaţii şi consultaţii a specialiştilor şi populaţiei.
- Ridicarea calităţii serviciilor medicale prestate populaţiei.
- Depistarea celor mai bune instituţii medicale şi schimbul de experienţă.
- Adoptarea de către toate instituţiile medicale şi farmaceutice a standardelor
naţionale, care exclud dublarea lor neîntemeiată.
- Depistarea instituţiilor medicale şi farmaceutice cu un nivel scăzut de presta
re a serviciilor şi susţinerea lor în perfecţionarea calităţii serviciilor prestate.
- Pacientul beneficiază de servicii garantate şi calitative şi de o vastă infor
maţie pentru alegerea serviciilor medicale prestate pe piaţă.
- Medicul este protejat în cazul unor conflicte, deoarece el lucrează în con
formitate cu standardele recunoscute într-o instituţie acreditată.
- Companiile de asigurări au posibilitatea de a încheia contracte şi de a se
orienta pe piaţa serviciilor medicale.
Procedura de evaluare şi acreditare este în continuă adaptare şi dezvoltare,
luându-se în considerare atât observaţiile specialiştilor, cât şi aşteptările consuma
torilor de servicii medicale.
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CAPITOLUL 29

ST R A T E G IA D E D E Z V O L T A R E
A S IS T E M U L U I D E SĂ N Ă T A T E ÎN R E P U B L IC A M O LD O V A

29.1. SCOPUL ŞI PRIORITĂŢILE DE BAZĂ
1. Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada anilor 20072016 (în continuare - Strategie) este parte componentă a politicii social-economice
a statului, direcţionată spre dezvoltarea sistemului sănătăţii al republicii, în care
sunt concretizate scopurile şi priorităţile de bază, expuse în Programul de activitate
a Guvernului pe anii 2005-2009 „Modernizarea ţării - bunăstarea poporului”, în
Strategia de creştere economică şi reducere a sărăciei (SCERS), Programul Na
ţional „Satul Moldovenesc”, în Planul de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea
Europeană şi în Politica Naţională de Sănătate.
2. Scopurile sistemului de ocrotire a sănătăţii sunt de a îmbunătăţi sănătatea,
de a oferi protecţia de riscuri financiare pentru necesităţi în servicii de sănătate,
de a acorda oportunităţi egale cetăţenilor pentru a reduce inegalitatea şi de a spo
ri satisfacţia utilizatorilor. Aceste scopuri trebuie atinse într-un mod eficient, prin
intervenţii eficace, pe bază de dovezi, şi în cadrul unui sistem, care ar fi sensibil la
necesităţile utilizatorului.
3. Direcţiile strategice prevăd pentru viitor ca toată populaţia, indiferent de
apartenenţă, locul de trai, posibilitatea de a plăti pentru servicii, trebuie să aibă
acces egal la servicii esenţiale de sănătate de calitate şi să fie informaţi despre ris
curile, care ar putea să influenţeze sănătatea proprie şi a familiilor lor.
4. Scopul Strategiei este ameliorarea sănătăţii, ameliorarea protecţiei finan
ciare şi îmbunătăţirea gradului de satisfacţie a populaţiei prin sporirea adecvată a
performantelor sistemului de sănătate.
5. Scopul Strategiei se asigură prin realizarea următoarelor obiective genera
le. care au stat la baza structurii acesteia:
a) îmbunătăţirea dirijării sistemului de sănătate în vederea asigurării condiţii
lor necesare implementării obiectivelor propuse în cadrul Politicii Naţiona
le de Sănătate;
b) îmbunătăţirea finanţării şi a mecanismelor de plată a serviciilor de sănătate;
c) organizarea şi prestarea serviciilor de sănătate adecvate cerinţelor şi ajusta
te la necesităţile populaţiei;
d) generarea şi asigurarea resurselor necesare pentru sistemul de sănătate.
6. In urma implementării Strategiei se tinde spre:
a) un sistem de sănătate, care ajută pacientul, familia lui si comunitatea să
realizeze potenţialul deplin de sănătate;
b) un sistem de sănătate, care este acolo unde pacientul are nevoie de el şi la
momentul, la care pacientul are nevoie de el;
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c) un sistem de sănătate eficient, transparent şi în care populaţia are încredere;
d) un sistem de sănătate, care încurajează populaţia să-şi exprime opinia şi
care să asigure că opinia ei contează;
e) un sistem de sănătate, care să contribuie la eforturile generale de creştere a
capacităţii economico-sociale pe termen lung.
7. Strategia ia în considerare valorile ce se referă la:
a) echitate în alocarea resurselor şi accesul populaţiei la servicii de sănătate;
b) servicii centrate pe pacient, satisfacţie crescută a utilizatorilor de servicii
de sănătate;
c) servicii de calitate pentru pacient, la cel mai bun raport cost/calitate;
d) responsabilităţi clar definite.
8. Strategia se angajează să îmbunătăţească managementul sistemului sănă
tăţii în vederea asigurării dreptului la ocrotirea sănătăţii populaţiei pe principii de
echitate şi angajamente solidare din partea statului şi a individului, respectarea co
rectitudinii şi a echităţii în ceea ce priveşte contribuţiile financiare şi acces la servi
ciile unui sistem ce va promova mai activ sănătatea şi va soluţiona problemele de
sănătate ale populaţiei prin capacitatea receptivă a sa la schimbări situaţionale.
9. Realizarea cu succes a strategiei presupune un angajament politic ferm,
o dirijare efectivă şi vizibilă, asigurare cu resurse necesare, un management şi o
planificare bună, un sistem eficient de monitorizare şi evaluare la fiecare nivel şi
disponibilitatea personalului competent. Pe de altă parte este nevoie de participa
rea şi suportul partenerilor sociali, organizaţiilor nonguvernamentale, asociaţiilor
interesate şi a grupurilor comunitare. Un rol semnificativ în perioada de tranziţie îi
revine cooperării cu structurile internaţionale, atât din punctul de vedere al asisten
ţei tehnice, cât şi al atragerii investiţiilor donatorilor străini.
29.2. ANALIZA DE SITUAŢIE
29.2.1. STAREA DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI

10. în ceea ce priveşte durata medie a vieţii, Republica Moldova demonstrează
o tendinţă similară ca şi cea observată în statele vecine, precum şi în unele ţări ale
Europei de Est. Deşi declinul în durata medie a vieţii a fost revirat şi în prezent
aceasta a ajuns la 67,9 ani, multe mai pot fi făcute pentru a îmbunătăţi situaţia în
continuare. Acest nivel este cu circa 10 ani mai jos de media statelor Uniunii Eu
ropene.
11. Republica Moldova a realizat succese considerabile în ceea ce priveşte
indicatorii esenţiali de sănătate, aşa ca rata mortalităţii infantile şi a mortalităţii
materne. în perioada anilor 2001-2006, de exemplu, rata mortalităţii infantile a
scăzut cu 26% (de la 16,3 decese la 1000 nou-născuţi în anul 2001, la aproximativ
11,8 decese la 1000 nou-născuţi în anul 2006). Rata mortalităţii materne constituie
în prezent 16,0 decese materne la 100.000 de născuţi vii în comparaţie cu 43,9 în
anul 2001. Cu toate acestea indicatorii respectivi rămân a fi mai mari decât media
europeană.
12. Mortalitatea populaţiei în vârstă aptă de muncă este de 7 ori mai mare decât
în ţările Uniunii Europene. Cele mai importante cauze ale deceselor în Republica
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Moldova includ maladiile sistemului circulator şi neoplasmele maligne. Maladiile
sistemului digestiv sunt de asemenea o cauză importantă a deceselor în ţară. Pe
parcursul anului 2006, din numărul total de decese în vârstă aptă de mimcă cauzate
de maladii ale sistemului circulator, sistemului respirator şi a sistemului digestiv,
precum şi a neoplasmelor maligne, aproximativ 66,0% din decese au fost cauzate
de maladiile, care fac parte din acest grup. Chiar dacă s-ar lua în considerare dife
renţele de vârstă, cauzele generale ale deceselor ar fi aceleaşi.
13. In mod similar, consumul de alcool şi tutun, de asemenea, sunt factori im
portanţi, care determină profilul epidemiologie al ţării, datorită faptului că aceste
practici sunt într-o legătură strânsă cu multe maladii cronice, aşa ca maladiile siste
mului circulator şi neoplasmele maligne. De asemenea, incidenţa psihozei alcoolice
a sporit cu 34% în perioada între 2001-2006. Pe parcursul acestei perioade, rata
decesului prin hepatită şi ciroză hepatică a sporit cu 7,8%.
14. Sistemul sănătăţii din Republica Moldova demonstrează un dublu profil
epidemiologie, care, în primul rând, este caracterizat de prezenţa maladiilor carac
teristice pentru ţările în curs de dezvoltare, aşa ca bolile infecţioase şi parazitare
condiţionate de epidemia HIV/SIDA şi Tuberculoză, şi, în al doilea rând. de bolile
cronice caracteristice ţărilor unde tranziţia epidemiologică a ajuns la etape avansa
te, de exemplu, cancerul şi bolile sistemului circulator. Ratele de prevalenţă pentru
hipertensiune, de exemplu, sunt de 8 ori mai înalte în Republica Moldova decât
în Marea Britanie şi de 6,4 ori mai înalte decât în SUA. în mod similar, diabetul
prezintă un decalaj asemănător comparativ cu aceste două ţări. Doar la cancer şi
într-o măsură mai mică la infarct miocardic, Republica Moldova demonstrează rate
de prevalenţă similare.
15. Cu referinţă la rezultatele obţinute în sectorul sănătăţii în lumina Obiecti
velor de Dezvoltare ale Mileniului se constată următoarele: Ratele de mortalitate
şi morbiditate în Republica Moldova continuă să rămână mult mai în urmă de cele
regionale, ceea ce indică necesitatea de a depune eforturi semnificative pe termen
mediu şi lung pentru a ajunge la rate similare acestora. Rata mortalităţii infantile
este de 2,5 ori mai înaltă în Republica Moldova decât în Uniunea Europeană, rata
mortalităţii materne este de 4 ori mai înaltă, rata incidenţei tuberculozei este de 11
ori mai înaltă, iar rata incidenţei HIV-SIDA este de 1.3 ori mai înaltă. Evaluarea
preliminară a dinamicii indicatorilor Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului
indică o probabilitate foarte înaltă de micşorare către anul 2015 a ratei incidenţei
tuberculozei şi o probabilitate moderată spre joasă de realizare a restului obiectivelor-cheie: mortalitatea infantilă, mortalitatea maternă şi incidenţa H1V-S1DA.
29.2.2.
EVOLUŢIA RECENTĂ
A SISTEMULUI DE SĂNĂTATE DIN REPUBLICA MOLDOVA

16. în pofida realizărilor considerabile înregistrate pe parcursul ultimilor
câţiva ani, agenda reformei din sistemul de sănătate în Republica Moldova n-a
fost finalizată. Progresul realizat până în prezent a pus accentul pe consolidarea
infrastructurii, cu o extindere limitată a reformelor asupra unor aşa problemecheie, cum ar fi calitatea serviciilor de sănătate şi eficacitatea instituţiilor medicosanitare publice.
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17. Reforma în domeniul finanţării sistemului de sănătate şi fortificarea asis
tenţei medicale primare au constituit pilonii de bază în procesul de consolidare a
sistemului sănătăţii din Republica Moldova la etapa de tranziţie. Implementarea
asigurărilor obligatorii de sănătate au influenţat pozitiv asupra sporirii protecţiei
financiare a populaţiei şi accesului la serviciile de sănătate. Totuşi accesul pentru
familiile mai sărace şi cele din mediul rural continuă să fie mai redus, ceea ce indică
necesitatea extinderii rapide a cuprinderii cu asigurările de asistenţă medicală în
aceste regiuni.
18. O problemă ce necesită o atenţie sporită la această etapa este şi receptivita
tea prestatorilor şi calitatea serviciilor de sănătate. Indicatorii calităţii sunt departe
de a corespunde standardelor internaţionale. Astfel, este extrem de important de a
demara o nouă etapă a reformelor axate pe schimbări structurale, care vor rezulta
cu eficienţă şi calitate sporită.
29.2.3. ASIGURĂRILE DE SĂNĂTATE

19. Deşi odată cu reformarea finanţării sistemului de sănătate prin introducerea
de la 1 ianuarie 2004 a asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, acumulările
în bugetul consolidat pentru sănătate au sporit, cheltuielile totale efectuate în Mol
dova pentru sănătatea fiecărui locuitor sunt sub nivelul ţărilor vecine. Pe fondul
acestei situaţii continuă să rămână ca o problemă calitatea managementului siste
mului şi instituţiilor medico-sanitare publice, ceea ce cauzează eficienţa scăzută a
utilizării fondurilor formate din contribuţiile populaţiei pentru sănătate şi reduce
posibilitatea îmbunătăţirii evidente a indicatorilor specifici sănătăţii şi demogra
fiei. Extinderea reţelei de Asistenţă Medicală Primară şi introducerea asigurărilor
obligatorii de asistenţă medicală au asigurat stoparea tendinţelor nefavorabile, care
s-au manifestat la hotarul dintre milenii. în anul 2006, nivelul de finanţare din buget
a sporit până la 4,8% din PIB. iar totalul cheltuielilor pentru sectorul sănătăţii, con
form studiilor Băncii Mondiale, se estimează aproape la 10% din PIB. în prezent
circa 75,7% din populaţie sunt cuprinse cu asigurări de asistenţă medicală, iar peste
80% din populaţie beneficiază de acces la medicina de familie. Plus la aceasta, in
dicatorii stării de sănătate se îmbunătăţesc şi, de asemenea, creşte şi nivelul general
de satisfacţie. Totuşi, mai rămân încă multe provocări. De exemplu, sectorul spi
talicesc continuă să ducă povara dublării serviciilor şi utilizării ineficiente a resur
selor disponibile, plăţile informale încă mai constituie o sursă importantă de venit
în sistem, iar practicile clinice au fost doar puţin modificate în scopul promovării
asistenţei medicale cu costuri minime şi a iniţiativelor în bază de calitate.
29.2.4. SPITALELE

20. Ca rezultat al reformei spitalelor publice, în ultimii zece ani numărul de
paturi spitaliceşti s-a redus circa în jumătate, ajungând la 56,6 paturi Ia 10 000 de
locuitori şi a atins media ţărilor Uniunii Europene. Cu toate acestea, rata de ocupare
a patului în multe spitale rămâne sub nivelul dorit, ceea ce indică posibilităţi de
eficientizare şi raţionalizare a reţelei instituţiilor spitaliceşti. Conform estimărilor
experţilor internaţionali, Republica Moldova ar putea satisface necesităţile popu
laţiei cu o reţea de spitale planificate şi structurate raţional în funcţie de accesul
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geografic şi profilul demografic al populaţiei. Eficientizarea continuă a infrastruc
turii spitaliceşti şi a echipamentului medical este un pas de importanţă majoră în
reducerea costurilor fixe în sistem şi o posibilitate de a utiliza resursele eliberate
pentru ameliorarea calităţii serviciilor medicale. Utilizarea raţională a capacităţilor
eliberate include, de asemenea, şi reprofilarea paturilor pentru dezvoltarea servici
ilor de îngrijire de lungă durată în cazul maladiilor cronice.
29.2.5. MEDICII ŞI ASISTENTELE MEDICALE

21. Numărul total de angajaţi în reţeaua Ministerului Sănătăţii în anul 2006 a
fost de 58 722, cifra aflându-se în scădere pe parcursul ultimilor doi ani. Numărul
medicilor la 10 000 de locuitori se micşorează în ultimii ani cu circa 0,6% pe an,
fiind în prezent de 30,1 medici la 10 000 de locuitori. Rămâne o problemă şi dis
proporţia în distribuirea resurselor umane în interiorul reţelei. Doar pe parcursul
unui singur an numărul medicilor în instituţiile medicale raionale şi municipale s-a
micşorat respectiv cu 1,3% şi 1,1% şi s-a majorat doar în instituţiile medico-sani
tare republicane cu circa 1,4%, pe când refluxul asistenţilor medicali din sistemul
sănătăţii continuă, ajungând în anul 2006 nivelul de 27 la 100 000 de locuitori, ceea
ce este sub nivelul mediu al Uniunii Europeane.
Concluzii:
22. în ultimii cinci ani Republica Moldova a realizat un progres semnificativ
în reformarea sectorului sănătăţii. Prima etapă a reformelor a fost orientată spre
stoparea declinului sistemului de sănătate condiţionată de criza financiară din ulti
mul deceniu al mileniului trecut. A doua etapă în mare parte a fost impulsionată de
introducerea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, care a condus la sporirea
finanţării sectorului, la ameliorarea protecţiei financiare a populaţiei şi la accesul
ei ia servicii medicale. Următoarea etapă a reformelor prevede mobilizarea tuturor
resurselor spre schimbări structurale, care vor rezulta cu eficienţă şi calitate sporită
a sistemului de sănătate.
29.3. OBIECTIVELE GENERALE ŞI SPECIFICE
29.3.1. DIRIJAREA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE

23. Obiectiv general: îmbunătăţirea managementului sistemului de sănătate în
vederea asigurării condiţiilor necesare implementării obiectivelor propuse în cadrul
Politicii Naţionale de Sănătate.
24. Obiective specifice:
a) îmbunătăţirea capacităţii Ministerului Sănătăţii de elaborare si implementa
re a politicilor de sănătate si planificare strategică;
b) întărirea capacităţii autorităţilor sanitare de monitorizare si evaluare a sis
temului de sănătate;
c) perfecţionarea mecanismelor de comunicare în procesul de dirijare;
d) consolidarea parteneriatului intersectorial în luarea deciziilor de sănătate;
e) creşterea implicării populaţiei, societăţii civile si profesionale în luarea de
ciziilor de politici de sănătate;
f) alinierea legislaţiei naţionale în domeniul sănătăţii la standardele europene;
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Argumentare.
25. Exercitarea efectivă a funcţiei de dirijare este o premisă importantă pen
tru prestarea unor servicii de sănătate calitative, asigurarea adecvată a sistemului
sănătăţii cu personal medical calificat şi cu tehnologii corespunzătoare. Dirijarea
adecvată a sistemului permite mobilizarea surselor financiare necesare, punerea în
aplicare a mecanismelor de selectare a priorităţilor şi asigurarea utilizării raţionale
şi eficiente a resurselor disponibile pentru atingerea rezultatelor dorite.
Probleme identificate.

Capacitatea strategică şi de analiză redusă.
26. Un rol-cheie al Ministerului Sănătăţii este stabilirea cadrului regulatoriu
orientat spre realizarea unei performanţe optime a întregului sistem de sănătate,
îmbunătăţirea capacităţilor în elaborarea politicilor din domeniu necesită fortifica
rea resurselor umane ale Ministerului Sănătăţii în planificare strategică, în manage
mentul şi economia sistemului de sănătate.
27. Planificarea strategică este una din principalele funcţii ale Ministerului Să
nătăţii pentru realizarea eficientă a procesului de dirijare. Ea necesită informaţii din
partea unui sistem de monitorizare şi evaluare solid, care în prezent nu este sufici
ent dezvoltat pentru furnizarea la timp a datelor necesare.

Capacitatea de dirijare redusa în teritoriu.
28. Există un vast neajuns de manageri calificaţi în sector pentru a facilita re
alizările pozitive în eficacitate, calitate şi satisfacţie. Reformele curente din secto
rul sănătăţii conferă o autonomie mai mare instituţiilor medico-sanitare publice.
Totuşi există o cunoaştere slabă a unor aşa tehnici manageriale moderne, cum ar
fi planificarea şi managementul proiectului, prognozarea. gestionarea financiară,
negocierile, contractarea şi managementul resurselor. Majoritatea profesioniştilor
din ocrotirea sănătăţii, care se află actualmente pe posturi de conducere, au primit
o formare pur medicală. Ei au nevoie de o recalificare şi de aceea este necesar de
a angaja prin concurs în serviciu manageri pentru a face noul model de sănătate
funcţional.

Implicarea redusă a populaţiei în luarea deciziilor.
29. Răspunderea sistemului la necesităţile populaţiei depinde de gradul de im
plicare a cetăţenilor în procesul de stabilire a politicii sănătăţii. Aceasta include par
ticiparea în procesul de planificare pentru definirea priorităţilor bazate pe necesi
tăţi, pe determinarea mecanismelor de finanţare şi mobilizarea resurselor, cât şi pe
îmbunătăţirea procesului de prestare a serviciilor prin evaluarea calităţii acestora,
ceea ce corespunde noului model recomandat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii,
care este axat pe pacient cu garantarea siguranţei maximale pentru beneficiarul şi
prestatorul serviciilor.
Obiectivele specifice şi principalele direcţii de acţiune.
30. îmbunătăţirea capacităţii Ministerului Sănătătii de elaborare si implemen
tare a politicilor de sănătate si planificare strategică. în acest sens se preconizează
următoarele direcţii de acţiune:
a) fortificarea capacităţilor Ministerului Sănătăţii;
b) restructurarea instituţiilor subordonate si crearea unor noi instituţii;
c) restructurarea şi redefinirea rolurilor autorităţilor locale;
d) perfecţionarea mecanismului de colaborare dintre nivelul regional si cel
central.
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31. întărirea capacităţii autorităţilor sanitare de monitorizare si evaluare a sis
temului de sănătate. Următoarele direcţii de acţiune preconizează:
a) definirea indicatorilor de monitorizare si evaluare;
b) definirea seturilor standard de date ce urmează a fi colectate şi a fluxurilor
de date în sistem;
c) armonizarea arhitecturii, platformelor tehnologice şi standardelor pentru
Sistemul Informaţional Medical Integrat.
32. Perfecţionarea mecanismelor de comunicare în procesul de dirijare cu ur
mătoarele direcţii de acţiune:
a) definirea si implementarea strategiei de comunicare în procesul de dirijare;
b) fortificarea serviciului de presă şi relaţii cu publicul şi societatea civilă a
Ministerului Sănătăţii;
c) instruirea personalului Ministerului Sănătăţii în tehnici de comunicare.
33. Consolidarea parteneriatului intersectorial în luarea deciziilor de sănătate
prevede următoarea direcţie de acţiune:
a) consolidarea parteneriatului intersectorial în luarea deciziilor de sănătate.
34. Creşterea implicării populaţiei, societăţii civile si profesionale în luarea
deciziilor de politici de sănătate. în acest sens sunt prevăzute următoarele direcţii
de acţiune:
a) dezvoltarea mecanismelor de implicare a profesioniştilor în luarea decizii
lor de politici de sănătate;
b) dezvoltarea mecanismelor de implicare a populaţiei si societăţii civile în
luarea deciziilor în sănătate;
c) dezvoltarea mecanismelor de implicare a partenerilor sociali în luarea deci
ziilor în sănătate.
35. Alinierea legislaţiei naţionale în domeniul sănătăţii la standardele europe
ne. Următoarea direcţie de acţiune preconizată este:
a) creşterea capacităţilor Ministerului Sănătăţii pentru ajustarea legislaţiei la
agrementul comunitar.
29.3.2.
FINANŢAREA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE
ŞI MECANISME DE PLATĂ A SERVICIILOR DE SĂNĂTATE

36. Obiectiv general: îmbunătăţirea finanţării şi a mecanismelor de plată a ser
viciilor de sănătate.
37. Obiective specifice:
a) îmbunătăţirea finanţării sistemului de sănătate;
b) îmbunătăţirea mecanismelor de plată si contractare a prestatorilor de servi
cii,
c) sporirea echităţii si transparenţei în alocarea resurselor şi a protecţiei finan
ciare a cetăţenilor.
Argumentare.
38. Finanţarea este unul din factorii principali, care determină funcţionarea
durabilă a sistemului de sănătate şi creează condiţii favorabile de realizare a ne
cesităţilor şi cererii populaţiei în servicii medicale de calitate şi în volum adecvat.
Aplicarea corectă şi la timp a pârghiilor de reglare a finanţării sistemului permite
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sporirea accesului echitabil al populaţiei la serviciile medicale esenţiale, oportune
şi calitative, asigură utilizarea raţională şi eficientă a resurselor şi favorizează mo
tivarea pozitivă a prestatorilor de servicii medicale.
Probleme identificate.
39. Deşi odată cu introducerea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală a
crescut gradul de stabilitate financiară a sistemului şi s-a îmbunătăţit accesul popu
laţiei la servicii medicale de bază, anumite probleme din domeniul finanţării nu au
fost soluţionate.
40. Rămâne substanţială cota populaţiei aflate în afara sistemului asigurării
obligatorii de asistenţă medicală, îndeosebi în rândul persoanelor autoangajate, cu
venituri mici şi preponderent din mediul rural.
41. Persistă inechitatea atât pe verticală cât şi pe orizontală în contribuţiile
financiare pentru sănătate. Aceasta se manifestă prin flexibilitate redusă în colec
tarea şi formarea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală şi lipsa
criteriilor obiective de apreciere a gradului de vulnerabilitate socială a categoriilor
de populaţie, pentru care se alocă mijloace bugetare.
42. Este relativ mare povara contribuţiilor alocate din bugetul de stat în fondul
asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală pentru un spectru larg de categorii fară
a ţine cont de veniturile reale ale acestora şi de capacităţile de achitare a primelor
de asigurare.
Obiectivele specifice şi principalele direcţii de acţiune.
43. îmbunătăţirea finanţării sistemului de sănătate. în acest sens se preconizea
ză realizarea următoarelor direcţii de acţiune:
a) creşterea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală;
b) asigurarea garanţiilor statului în participarea Ia finanţarea sistemului de să
nătate;
c) sporirea suportului şi rolului administraţiei publice locale în finanţarea ser
viciilor de sănătate;
d) dezvoltarea asigurării facultative prin prestarea serviciilor supra-pachet de
asistenţă medicală.
44. îmbunătăţirea mecanismelor de plată şi contractare a prestatorilor de ser
vicii. Pentru atingerea acestui obiectiv se prevăd următoarele direcţii de acţiune:
a) îmbunătăţirea mecanismelor de plată a prestatorilor de servicii în Asistenţa
Medicală Primară;
b) îmbunătăţirea mecanismelor de plată a prestatorilor de servicii în condiţii
de ambulatoriu;
c) îmbunătăţirea mecanismelor de plată a prestatorilor de
serviciiîn Spita
d) îmbunătăţirea mecanismelor de plata a prestatorilor de
serviciide urgen
e) îmbunătăţirea mecanismelor de plată a altor categorii de servicii de sănătate
noi introduse: la domiciliu, paliative etc.;
f) îmbunătăţirea mecanismelor de contractare a serviciilor de sănătate;
g) sporirea gradului de autonomie a prestatorilor în gestionarea resurselor fi
nanciare;
h) dezvoltarea mecanismului de evaluare şi monitorizare a eficienţei resurse
lor folosite.
45. Sporirea echităţii si transparenţei în alocarea resurselor şi a protecţiei fi
nanciare a cetăţenilor. Direcţiile de acţiune preconizate sunt:
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a) îmbunătăţirea echităţii în constituirea şi utilizarea resurselor financiare pen
tru servicii de sănătate;
b) creşterea transparenţei în alocarea şi utilizarea resurselor financiare.
29.3.3. PRESTAREA SERVICIILOR DE SĂNĂTATE

46. Obiectiv general: Organizarea şi prestarea serviciilor de sănătate adecvate
cerinţelor şi ajustate la necesităţile populaţiei.
47. Obiective specifice:
a) promovarea asistenţei medicale integrate şi asigurarea continuităţii servici
ilor medicale în soluţionarea problemelor de sănătate a populaţiei;
b) dezvoltarea unor domenii prioritare ale sistemului de sănătate cu impact
asupra sănătăţii publice şi importanţă strategică;
c) îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale şi creşterea satisfacţiei pacienţilor.
Argumentare.
48. Actualmente, în sistemul de prestare a serviciilor medicale s-au creat pre
misele necesare pentru restructurarea reţelei sistemului de sănătate cu dezvoltarea
prioritară a asistenţei medicale primare.
49. Obiectivul principal al acţiunilor de reformă a reţelei prestatorilor este de
a obţine o sporire a cost-eficienţei şi cost-eficacităţii sistemului de sănătate. Acest
obiectiv va fi obţinut prin fortificarea capacităţii prestatorilor de asistenţă medicală
primară şi iniţierea schimbărilor tranşante în reţeaua spitalicească, orientate spre
utilizarea eficientă şi raţională a resurselor disponibile din sistemul sănătăţii.
50. Este un imperativ continuarea dezvoltării asistenţei medicale primare axate
pe crearea infrastructurii fizice moderne, dotarea cu echipament adecvat, consuma
bile şi medicamente necesare şi pe competenţa adecvată a personalului medical,
toate necesare pentru asigurarea accesului maximal al populaţiei la servicii medi
cale de bază şi calitative.
51. Succesul reformei iniţiate depinde de utilizarea raţională a capacităţilor in
stituţionale existente şi de intervenţiile sistematice şi bine ţintite spre îmbunătăţirea
eficienţei, calităţii şi satisfacţiei beneficiarilor. Elementele-cheie, care urmează a fi
operate, sunt următoarele:
a) obţinerea accesului universal: Sistemul de sănătate trebuie să evolueze ast
fel, încât să asigure protecţia tuturor cetăţenilor Republicii Moldova în ca
drul unui pachet definit de servicii reieşind din necesităţile de sănătate ale
populaţiei, ajustat Ia posibilităţile financiare ale societăţii.
b) schimbări în paradigma asistenţei medicale: paradigma urmează să pro
moveze o asistenţă medicală primară mai consistentă şi calitativă, prin in
troducerea şi utilizarea protocoalelor clinice, încurajarea tehnologilor costeficace, sporirea competenţei profesionale prin îmbunătăţirea capacităţilor
instituţiilor de învăţământ şi ajustarea programelor de studii.
c) raţionalizarea continuă a infrastructurii: concomitent cu demararea proce
sului de ajustare a capacităţilor infrastructurii apare necesitatea instituţionalizării şi dezvoltării Centrelor de Performanţă axate pe tehnologii înalte,
costisitoare şi proporţional distribuite, şi raţional utilizate pentru asigurarea
accesului echitabil al pacienţilor din întreaga republică.
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Probleme identificate.
52. Actualmente prestatorii de servicii nu dispun de o autonomie decizională
reală în gestionarea resurselor, care ar motiva cost-eficienţa şi ar spori responsabi
litatea pentru rezultatele obţinute.
53. O problemă încă nesoluţionată este calitatea serviciilor de sănătate prestate
cauzată în mare măsură de lipsa programelor menite de a o îmbunătăţi prin orienta
rea furnizorilor de servicii spre satisfacţia maximală a beneficiarilor acestora. Una
din cauzele principale este abordarea fragmentată a managementului calităţii, în
special utilizarea limitată a protocoalelor clinice şi mecanismelor insuficient dez
voltate de motivare a prestatorului în funcţie de performanţele acestuia. Procesul de
acreditare nu a devenit o obligativitate pentru fiecare prestator la contractarea ser
viciilor. Rămâne a fi o problemă lipsa unui sistem informaţional medical integrat.
54. Starea infrastructurii instituţionale nu este una sigură. Clădirile sunt vechi
şi echipamentul este departe de tehnologiile moderne, ceea ce limitează serios ca
pacitatea instituţiilor medico-sanitare publice de a presta serviciile într-un mod
oportun şi la standarde de calitate înaltă. Insuficient sunt dezvoltate mecanismele
de includere a necesităţii infrastructurii în preţul de cost al serviciilor, limitând prin
aceasta posibilităţile de dezvoltare instituţională durabilă. în grad insuficient sunt
utilizate şi posibilităţile fondatorului în acest proces prin investiţii capitale în sco
puri de reutilare şi reamenajare a instituţiilor medico-sanitare publice.
Obiective specifice şi direcţii prioritare de acţiune.
55. Promovarea asistentei medicale integrate şi asigurarea continuităţii servi
ciilor medicale în soluţionarea problemelor de sănătate a populaţiei. în acest sens
se preconizează următoarele direcţii de acţiune:
a) evaluarea necesităţilor reale ale populaţiei în servicii de sănătate;
b) sporirea rolului şi autorităţii Asistenţei Medicale Primare în sistemul naţio
nal de sănătate, cu accentuarea prioritară pe măsurile de prevenire a mala
diilor;
c) fortificarea asistenţei medicale de urgenţă şi dezvoltarea serviciilor paramedicale;
d) determinarea rolului asistenţei medicale specializate de ambulatoriu;
e) modernizarea serviciilor de asistenţă spitalicească;
f) dezvoltarea îngrijirilor comunitare şi la domiciliu;
g) creşterea rolului parteneriatului public-privat în furnizarea serviciilor de
sănătate;
h) dezvoltarea domeniului de telemedicină.
56. Dezvoltarea serviciilor de sănătate publică, orientate spre promovarea să
nătăţii şi profilaxia maladiilor cu impact asupra sănătăţii publice şi importanta stra
tegică. Direcţii de acţiune:
a) fortificarea serviciilor de sănătate publică;
b) fortificarea serviciilor de medicină preventivă, orientate spre promovarea
sănătăţii populaţiei şi profilaxia maladi lor,
c) asigurarea controlului asupra bolilor transmisibile prin implementarea unui
nou sistem de supraveghere epidemiologică a maladiilor infecţioase, inclu
siv cu extinderea schemei de vaccinări şi asigurarea acoperirii vaccinale ca
măsura cea mai eficientă de prevenire primară a bolilor transmisibile;
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d) reducerea poverii bolilor nontransmisibile prin fortificarea şi susţinerea
programelor de promovare a sănătăţii şi supraveghere a maladiilor non
transmisibile, inclusiv şi pentru schimbarea stereotipului comportamentu
lui uman şi majorarea responsabilităţii individului, familiei şi comunităţii
pentru sănătatea publică;
e) implementarea Politicii de Sănătate Mintală;
f) asigurarea Realizării Programelor Naţionale referitor la bolile transmisibile
reflectate în Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (Tuberculoza, HIV/
SIDA si Infecţiile cu Transmitere Sexuală);
g) îmbunătăţirea sănătăţii mamei si copilului in linie cu Obiectivele de Dez
voltare ale Mileniului;
h) asigurarea capacităţilor de intervenţie a serviciilor de sănătate în situaţii de
calamităţi si situaţii excepţionale;
57. îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale şi creşterea satisfacţiei pacien
ţilor. Direcţii de acţiune:
a) dezvoltarea şi implementarea unui sistem de asigurare şi îmbunătăţire a
calităţii serviciilor medicale;
b) fortificarea sistemului de acreditare în sistemul de sănătate;
c) asigurarea respectării drepturilor pacienţilor.
29.3.4. GESTIONAREA RESURSELOR

58. Obiectiv general: Generarea şi asigurarea resurselor necesare pentru siste
mul de sănătate.
59. Obiective specifice:
a) managementul resurselor umane pentru utilizarea raţionala a cadrelor exis
tente si producerea adecvată, diversificată şi performantă de cadre în siste
mul de sănătate;
b) consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor din sistemul de sănătate;
c) managementul raţional al medicamentelor.
Argumentare.
60. Resursele umane sunt elementul-cheie, care asigură buna funcţionare şi
răspunderea sistemului de sănătate Ia necesităţile populaţiei, exercitând un impact
direct asupra organizării şi sporirii eficacităţii sistemului, cât şi asupra calităţii ser
viciilor şi gradului de satisfacţie a beneficiarilor. Dezechilibrul în planificarea, pro
ducerea şi gestionarea resurselor umane, în condiţiile resurselor financiare limitate
deseori creează fenomene sociale şi economice nedorite, care pot duce la creşterea
consumului nejustificat şi la sporirea concomitentă a cheltuielilor pentru sănătate.
Timpul de 9-11 ani necesar pentru formarea profesională a personalului medical
alături de costul acesteia impune necesitatea unei planificări strategice bine ajustată
a forţei de muncă şi a unei reglementări în politica de cadre.
61. Concomitent cu fortificarea componentului de resurse umane rămâne actu
ală şi necesitatea dezvoltării infrastructurii instituţionale şi a tehnologiilor medicale
noi cost-eficiente şi bazate pe dovezi. Aceasta presupune reconfigurarea, raţiona
lizarea şi reabilitarea instituţiilor medico-sanitare şi dotarea acestora cu echipa
ment modern în conformitate cu cerinţele internaţionale, precum şi îmbunătăţirea
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competenţelor personalului în aplicarea tehnologiilor şi utilizarea echipamentelor.
Toate acestea vor duce la ridicarea eficienţei şi eficacităţii serviciilor medicale, op
timizarea utilizării resurselor şi la ridicarea calităţii actului medical.
Probleme identificate.
62. în Republica Moldova problemele de management al resurselor umane se
împart în trei categorii majore:
a) ce ţin de repartizarea neuniformă numerică, care înseamnă necorespunderea dintre numărul existent şi cel necesar al prestatorilor de servicii de dife
rite specialităţi;
b) ce ţin de repartizarea neuniformă de capacităţi, care înseamnă necorespunderea dintre nivelul de pregătire profesională şi capacităţile solicitate de
sistemul sanitar;
c) ce ţin de distribuţia neuniformă a personalului medical, atât urban/rural, cât
şi între specialităţile ,.prestigioase/neprestigioase".
63. Asigurarea populaţiei cu medici este inferioară mediilor europene (29,5
fata de 33,3 la 10 000 de locuitori), însă ea poate fi considerată suficientă pentru
asigurarea accesului la îngrijirile primare şi de specialitate. Una din problemele,
cu care se confruntă sistemul de sănătate, este distribuţia teritorială neuniformă a
personalului medical, mai multe localităţi din mediul rural fiind astăzi fară medici
de familie. în acelaşi timp, a devenit acută problema insuficienţei cadrelor cu studii
medii.
64. Toate problemele menţionate mai sus sunt cauzate de salarizarea inadec
vată şi nivelul inadecvat de management al personalului angajat în sectorul sanitar.
Prezenţa unui sistem insuficient de motivare şi beneficii, urmat de condiţii nesatisfacătoare de lucru, subdezvoltarea infrastructurii fizice şi lipsa echipamentului
medical modern duc la recrutarea şi menţinerea dificilă a personalului medical în
cadrul sistemului, care, la rândul lor, influenţează problemele ce ţin de repartizarea
numerică şi distribuţia neuniformă a cadrelor.
65. Există probleme în domeniul utilizării resurselor tehnice, a medicamente
lor, consumabilelor şi altor resurse materiale. Insuficient se promovează conceptul
medicamentelor esenţiale, cel al „Formularului Farmacoterapeutic”, nu este asigu
rată utilizarea raţională a medicamentelor, nu s-a atins nivelul satisfăcător al acce
sibilităţii fizice şi economice pentru medicamente.
Obiective specifice şi principalele direcţii de acţiune.
66. Managementul resurselor umane pentru utilizarea raţionala a cadrelor exis
tente şi producerea adecvată, diversificată şi performantă de cadre în sistemul de să
nătate. Direcţiile de acţiune în cadrul acestui obiectiv specific sunt orientate spre:
a) evaluarea necesităţilor si planificarea asigurării resurselor umane în siste
mul de sănătate;
b) asigurarea acoperirii cu cadre în regiunile rurale;
c) motivarea şi stimularea personalului din sistemul de sănătate;
d) îmbunătăţirea politicilor de formare a cadrelor în învăţământul medical si
farmaceutic.
67. Consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor din sistemul de sănăta
te. Activităţile în cadrul acestei direcţii sunt orientate spre asigurarea corespunderii
numărului personalului medical şi tipului de specialităţi produse cu necesităţile
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sistemului sanitar la zi. Acestea implică sistemul educaţional medical. îmbunătăţi
rea managementului resurselor umane şi dezvoltarea mecanismelor de planificare
a personalului medical, care să corespundă necesităţilor curente şi viitoare ale sis
temului de sănătate se va efectua prin menţinerea gradului necesar de competen
ţă a calităţii şi productivităţii muncii cu utilizarea sistemelor postuniversitare de
instruire continuă şi pregătire practică. în scopul redresării situaţiei se vor lua în
considerare următoarele direcţii de acţiune:
a) raţionalizarea infrastructurii instituţiilor;
b) asigurarea cu dispozitive medicale performante;
68.
Managementul raţional al medicamentelor. Această direcţie strategică a
scopul să îmbunătăţească productivitatea şi motivarea personalului medical care
lucrează în sectorul public prin reexaminarea posibilităţilor şi stabilirea mecanis
melor de stimulare a cadrelor medicale în scopul reţinerii lor în sistem. în acest
scop se prevăd următoarele direcţii de acţiune:
a) asigurarea securităţii farmaceutice;
b) asigurarea accesibilităţii fizice si economice pentru medicament.
29.4.
IMPLEMENTAREA STRATEGIEI,
MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA REZULTATELOR
29.4.1. ETAPELE DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI

Procesul de implementare a prezentei Strategii se va desfăşură la nivel naţional
şi local. La nivel naţional responsabilitate pentru implementarea componentelor
Strategiei vor avea ministerele, agenţiile şi serviciile de resort, în timp ce la nivel
local de implementare vor fi responsabile autorităţile administraţiei publice locale.
Coordonarea şi monitorizarea procesului de implementare a Strategiei revine în
sarcina Ministerului Sănătăţii.
Implementarea Strategiei va necesita elaborarea, integrarea şi coordonarea mai
multor programe şi proiecte axate pe principalele probleme de sănătate, identificate
şi definite în cadrul procesului de elaborare a Strategiei
Acţiunile, care ţin de elaborarea şi implementarea cadrului legislativ şi de re
glementare, vor fi realizate nemijlocit de către instituţiile publice centrale şi nu vor
condiţiona costuri suplimentare celor curente prevăzute de bugetul de stat. în ceea
ce priveşte acţiunile de dezvoltare a resurselor sistemului de sănătate, precum in
frastructura instituţiilor medicale, manoperele, tehnologiile medicale şi informaţi
onale avansate, fortificarea capacităţilor personalului medical, care implică costuri
de implementare adiţionale celor existente, vor fi finanţate din contul mijloacelor
financiare bugetare, asistenţei tehnice şi financiare străine şi din alte surse, care nu
contravin legislaţiei în vigoare.
Activităţile de dezvoltare a resurselor sistemului de sănătate vor fi implementa
te prin intermediul organizaţiilor guvernamentale şi sectorului privat, cu utilizarea
metodelor transparente de selectare a instituţiilor respective, fapt care va contribui
la gestionarea eficientă a resurselor financiare alocate în acest scop şi Ia maximiza
rea efectelor scontate.
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Obţinerea acordurilor de colaborare de la toţi partenerii sistemului de sănătate
reprezintă esenţa succesului implementării Strategiei. în procesul de implementare
a Strategiei, Ministerul Sănătăţii va colabora atât cu partenerii din interiorul sis
temului de sănătate, cât şi cu parteneri din afara lui, inclusiv cu societatea civilă.
Conţinutul şi modul de implementare a Strategiei vor fi pe larg mediatizate în
societate pentru ca populaţia şi profesioniştii din domeniu să cunoască scopul şi
conţinutul ei. Mediatizarea Strategiei prin toate canalele moderne de comunicaţie,
inclusiv prin reţeaua globală Internet, ar putea atrage mai mulţi finanţatori externi.
Implementarea Strategiei va fi coordonată, monitorizată şi evaluată de Mi
nisterul Sănătăţii prin intermediul Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluare a po
liticilor, împreună cu instituţiile subordonate şi cu grupurile de experţi (de lucru)
desemnate pentru fiecare obiectiv general, care vor avea o vedere de ansamblu a
tuturor intervenţiilor sectoriale. în acest fel se va asigura coerenţa intervenţiilor şi
atingerea scopului final aşteptat.
Resursele financiare, tehnice şi umane necesare implementării Strategiei vor
fi estimate şi detaliate pentru fiecare etapă a procesului de implementare şi pentru
fiecare activitate în parte. De asemenea, se va realiza o ajustare periodică a acestor
necesităţ cu Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu, Planul Naţional de Dezvoltare
şi programele investiţionale naţionale şi teritoriale.
Implementarea Strategiei se va efectua în cadrul următoarelor etape:
Etapa 1 (2 0 0 7 -2 0 0 8 -2 0 1 1 ), în сэге vor fi asigurate:
a. elaborarea şi perfecţionarea cadrului legislativ şi de reglementare;
b. accelerarea ajustării structurale şi funcţionale a serviciilor medicale de
bază: de urgenţă, asistenţă medicală primară, serviciului de staţionar, de
reabilitare şi îngrijiri medicale de lungă durată;
c. valorificarea resurselor disponibile şi atragerea unui volum cât mai mare
de investiţii străine în sfera sănătăţii;
d. realizarea proiectelor pilot de dezvoltare a infrastructurii şi aplicarea tehno
logiilor medicale avansate.
Etapa а II (2011 - 2016), în care se va pune accentul pe:
a. utilizarea tuturor instrumentelor, care asigură implementarea acţiunilor,
care asigură organizarea şi prestarea serviciilor de sănătate adecvate cerin
ţelor şi ajustate la necesităţile populaţiei;
b. creşterea accesibilităţii şi competitivităţii serviciilor medicale;
c. finalizarea perioadei de formare a infrastructurii competitive, de implemen
tare a tehnologiilor medicale modeme, racordată la standardele europene,
care să asigure un grad mai înalt de satisfacţie a populaţiei.
Toate instituţiile şi organizaţiile implicate în realizarea obiectivelor şi acţiuni
lor prezentei Strategii vor prezenta, în limitele competenţei. Ministerului Sănătăţii
informaţia priv ind procesul de implementare a Strategiei, care va sintetiza informa
ţiile parvenite şi le va înainta Guvernului pentru examinare şi concluzii.
29.4.2. M ONITORIZAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE

Activităţile de monitorizare a Strategiei vor avea un caracter permanent, fi
ind desfăşurate pe toată perioada de implementare, şi vor include atât colectarea,
prelucrarea şi analiza datelor de monitorizare, identificarea erorilor sau efectelor
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neprevăzute, cât şi propunerea eventualelor corectări de conţinut şi de formă în
direcţiile de acţiune şi activităţile planificate. Monitorizarea se va efectua în baza a
trei seturi de indicatori (de proces, de rezultat şi de impact), care vor permite de a
urmări şi evalua în dinamică realizarea obiectivelor generale stipulate în Strategie
şi atingerea scopului final - ameliorarea stării de sănătate a populaţiei.
Indicatorii de proces vor reflecta realizarea activităţilor expuse în Planul de im
plementare a Strategiei, indicatorii de rezultat vor monitoriza îndeplinirea direcţii
lor de acţiune şi obiectivele specifice, iar indicatorii de impact vor fi utilizaţi pentru
evaluarea schimbărilor în starea sănătăţii populaţiei. în linii generale indicatorii de
monitorizare vor elucida progresele în următoarele domenii:
- starea de sănătate a populaţiei;
- echitatea şi accesibilitatea serviciilor medicale;
- protecţia financiară a populaţiei pentru fenomenele de boală;
- eficacitatea sistemului de prestare a serviciilor medicale;
- calitatea serviciilor medicale;
- transparenţa şi receptivitatea sistemului de sănătate;
- finanţarea sistemului de sănătate;
- resursele sistemului de sănătate.
Definiţiile indicatorilor şi metodele de estimare vor corespunde standardelor
tehnice internaţionale promovate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Eurostat.
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, Fonduli i Global de combatere a SIDA,
Tuberculozei şi Malariei, Alianţa Globa'ă pert.'u Vaccinuri şi Imunizare şi alte or
ganizaţii relevante. în scopul analizei iner^rlităţiîor în sănătate, datele colectate vor
fi stratificate conform sexului, vârstei, sii iaţiei socio-economice, poziţiei geogra
fice şi mediului de reşedinţă (urban, rural). Setul de indicatori de monitorizare a
obiectivelor generale include următorii indicatori de rezultat şi impact:
A. Indicatorii de bază ai stării sănătăţii populaţiei:
- speranţa de viaţă la naştere;
- sporul natural al populaţiei;
- mortalitatea în vârsta aptă de muncă;
- mortalitatea infantilă;
- mortalitatea copiilor sub 5 ani;
- mortalitatea maternă;
- morbiditatea şi mortalitatea prin tuberculoză;
- incidenţa infecţiei HIV/SIDA.
B. Echitatea şi accesibilitatea serviciilor medicale:
- % populaţiei, care nu s-a adresat la timp după asistenţă medicală necesară
din cauza constrângerilor financiare;
- numărul de vizite la medicul de familie la un locuitor pe an;
- % medicilor de familie din localităţile rurale, care deservesc mai mult de
2 000 de locuitori;
- nivelul de spitalizare a populaţiei urbane / rurale la 100 de locuitori;
- % localităţilor rurale unde există puncte farmaceutice/filiale ale farmaciilor
comunitare, care deservesc pacienţii în conformitate cu Programul Unic al
asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală;
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-

consumul de medicamente per locuitor din mediul urban/rural.
numărul de vizite la medicii dentişti;
numărul de solicitări ale serviciului de urgenţă la 1 000 de locuitori din
mediul urban/rural;

C. Protecţia financiară a populaţiei:
- cheltuielile directe ale populaţiei pentru sănătate/medicamente în cele mai
sărace ghintule ca procent din cheltuielile totale ale gospodăriilor casnice;
- echitatea distribuţiei resurselor financiare publice pentru sănătate pe terito
rii administrative;
- raportul dintre cheltuielile publice şi private pentru sănătate;
- proporţia cheltuielilor publice pentru medicamente din totalul cheltuielilor
pentru medicamente;
- gradul de acoperire a populaţiei cu asigurări obligatorii de asistenţă medicală;
- respectarea principiului echităţii în formarea fondurilor asigurărilor obliga
torii de asistenţă medicală.
D. Eficacitatea serviciilor medicale:
- cota cheltuielilor directe pentru medicamente şi alimentarea pacienţilor în
spitale din totalul cheltuielilor;
- proporţia cheltuielilor publice pentru asistenţa medicală primară din totalul
cheltuielilor publice pentru sănătate;
- rata de utilizare a paturilor spitaliceşti acute / de o singură zi;
- durata medie de spitalizare.
E. Calitatea serviciilor medicale:
- proporţia femeilor gravide cu anemii în perioada perinatală;
- proporţia copiilor vaccinaţi în conformitate cu programul naţional de imu
nizări;
- numărul de internări repetate în primele 28 de zile după externare;
- depistarea cancerului pe stadii de boală;
- numărul de amputaţii chirurgicale postdiabetice;
- numărul maladiilor nosocomiale;
- rata de succes în tratamentul tuberculozei.
F.
-

Transparenţa şi receptivitatea sistemului de sănătate:
satisfacţia mamelor de serviciile medicale antenatale şi perinatale;
satisfacţia populaţiei de calitatea serviciilor medicale;
nivelul cheltuielilor neoficiale în sistemul de sănătate;
nivelul de informare a populaţiei privind drepturile la serviciile medicale
incluse în Programul Unic al asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.

G. Finanţarea sistemului de sănătate:
- proporţia cheltuielilor guvernamentale pentru sănătate din totalul cheltuie
lilor guvernamentale;
- % cheltuielilor pentru sănătate (public / total) din PIB;
- cheltuieli pentru sănătate pe cap de locuitor (total / publice / private).
I. Resursele sistemului de sănătate:
- numărul de medici / asistente medicale la 100 mii de locuitori;
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- numărul de paturi pentru o zi de spitalizare la 100 mii de locuitori;
- numărul de paturi de lungă durată Ia 100 mii de locuitori;
- numărul de tomografi computerizate / RMN la 1 mln. de locuitori.
Pentru monitorizarea şi evaluarea adecvată a procesului de implementare a
prezentei Strategii sunt preconizate mai multe surse informaţionale, principalele
din ele fiind; datele Biroului Naţional de Statistică, studiile privind dezvoltarea
umană susţinute de PNUD şi Banca Mondială, rapoartele administrative din cadrul
sistemului de sănătate. Colectarea datelor pentru calcularea indicatorilor se va face
prin înregistrările stării civile, recensământul populaţiei, studii ale gospodăriilor
casnice şi comportamentale, rapoarte statistice privind starea de sănătate şi rezulta
tele de activitate a instituţiilor medico-sanitare.
29.4.3. EVALUAREA REZULTATELOR

Activitatea de evaluare a Strategiei va avea un caracter sistematic, fiind desfă
şurată pe toată perioada de implementare, şi va include elaborarea în baza indicato
rilor de monitorizare a raportului iniţial, rapoartelor anuale de progres, a raportului
de evaluare Ia mijloc de termen după prima etapă de implementare şi a raportului
final de evaluare după a doua etapă de implementare.
Raportul iniţial va cuprinde o analiză generala a stării sănătăţii populaţiei şi a
situaţiei curente din sistemul de sănătate. In rapoartele de progres vor fi elucidate
rezultatele înregistrate la stadiul corespunzător de implementare a Strategiei în
ceea ce priveşte atingerea obiectivelor generale şi specifice, realizarea activităţilor
planificate, costurile şi cheltuielile suportate, realizarea indicatorilor de performan
ţă specifici fiecărei activităţi şi formularea propunerilor de îmbunătăţire şi corec
tare a măsurilor planificate. Raportul de evaluare la mijloc de termen va cuprinde
şi aspectele privind remanierile instituţionale, funcţionale şi structurale, care au
survenit în urma implementării Strategiei, impactul asupra sănătăţii grupurilor-ţintă
vizate de document, gradul de respectare de către persoanele responsabile a terme
nelor de implementare, a costurilor şi conţinutului acţiunilor din cadrul planului de
implementare. Pentru activităţile neîndeplinite vor fi expuse motivele neexecutării sau executării parţiale şi vor fi propuse măsuri fundamentale pentru realizarea
obiectivelor generale ale strategiei.
In scopul asigurării transparenţei proceselor de implementare a Strategiei, ra
portul iniţial, rapoartele anuale de progres şi de mijloc, precum şi raportul final de
evaluare vor fi publicate în mass-media şi pe paginile web ale Guvernului şi Minis
terului Sănătăţii. Ministerul Sănătăţii va asigura mediatizarea Strategiei publicului
larg, precum şi diseminarea informaţiilor relevante partenerilor din ţară şi de peste
hotare.
Mecanismul de control al executării prevederilor planului de implemetare a
Strategiei va fi realizat în baza principiilor de obiectivitate, responsabilitate şi efi
cacitate. Controlul intern se va realiza trimestrial, iar controlul extern - o dată pe
an şi la finele perioadei de implementare.
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CAPITOLUL 30

M ANAGEM ENTUL
S IS T E M U L U I IN F O R M A Ţ IO N A L M E D IC A L

30.1. DOMENII DE APLICARE.
INDICATORI AI SĂNĂTĂŢII
ŞI ACTIVITĂŢII INSTITUŢIILOR MEDICO-SANITARE
Sistemele informaţionale în domeniul sănătăţii trebuie să acopere mai multe
servicii de evidenţă, începând cu datele privind managementul şi administrarea ser
viciilor medicale până la produsele sistemului sănătăţii, precum ar fi calitatea servici
ilor, morbiditatea şi mortalitatea. Domeniile de aplicare ale sistemelor informatice în
sănătate pot fi clasificate în trei grupuri principale (figura 74):
• determinantele sănătăţii: includ factori determinanţi sau factori de risc
socio-economici, de mediu, comportamentali şi genetici. Ei caracterizează mediul
contextual, în care activează sistemul sănătăţii.
• sistemul sănătăţii: include contribuţiile sistemului sănătăţii şi procesele rele
vante precum politica, forma de organizare, resursele umane, resursele financiare,
infrastructura în sistemul sănătăţii, echipamentul şi alte articole; produsele siste
mului sănătăţii, inclusiv accesibilitatea şi calitatea serviciilor medicale, accesibi
litatea şi calitatea informaţiei; rezultatele imediate ale sistemului sănătăţii, inclusiv
acoperirea necesităţilor populaţiei cu servicii de sănătate de bază.
• starea sănătăţii: include morbiditatea, dizabilităţile, mortalitatea şi bună
starea. Variabilele stării sănătăţii depind de acoperirea şi eficacitatea intervenţiilor
şi determ inantelor sănătăţii, care pot influenţa rezultatele finale ale sănătăţii indife
rent de acoperirea cu servicii medicale.

Figura 74. D om eniile de aplicare a sistem ului in fo rm a ţio n a l în sănătate
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Identificarea indicatorilor-cheie.
Fiecare ţară trebuie să-şi identifice indicatorii-cheie în domeniul sănătăţii,
compatibili cu sistemele informaţionale pentru ai putea accesa, poseda şi raporta.
De asemenea, trebuie definite şi metodele de măsurare a acestor indicatori. Indicatorii-cheie ar putea include nu numai cei relataţi în Obiectivele de Dezvoltare ale
Mileniului (ODM), dar şi alţii, specifici particularităţilor regionale de organizare a
sistemelor de sănătate.

Indicatorii de sănătate ai ODM includ:

1. Prevalenţa deficitului ponderal la copii mai mici de 5 ani.
2. Proporţia populaţiei sub nivelul minim de alimentare.
3. Rata mortalităţii copiilor mai mici de 5 ani.
4. Mortalitatea infantilă.
5. Proporţia copiilor de până la un an, imunizaţi contra rujeolei.
6. Rata mortalităţii materne.
7. Proporţia naşterilor asistate de personal medical calificat.
8. Prevalenţa HIV/SIDA a femeilor însărcinate cu vârsta de 15-24 de ani.
9. Incidenţa folosirii prezervativului din rata prevalenţei contraceptivelor.
10. Prevalenţa şi rata deceselor asociate cu malaria.
11 .Proporţia populaţiei în zonele de risc pentru contractarea malariei, care iau
măsuri de profilaxie şi tratament contra malariei.
12. Prevalenţa şi rata deceselor asociate cu tuberculoza.
13.Ponderea cazurilor de tuberculoză depistate şi tratate după DOTS.
H .Proporţia populaţiei, care are acces permanent la sursă dotată de aprovizio
nare cu apă, urban/rural.
15.Proporţia populaţiei cu acces la condiţii de trai corespunzătoare, urban/rural.
16.
Proporţia populaţiei cu acces continuu la medicamente la preţ redus
Lista indicatorilor poate, de asemenea, varia în funcţie de profilul epidemi
ologie şi necesităţile de dezvoltare ale ţării respective. Misiunea indicatorilor de
sănătate este de a monitoriza priorităţile locale şi naţionale. Totodată, definirea
indicatorilor trebuie să corespundă standardelor tehnice internaţionale. Mai mult
decât atât, trebuie să existe o legătură consecventă şi o armonizare a indicatorilor
naţionali cu indicatorii de bază utilizaţi în organizaţiile internaţionale şi globale im
portante, precum Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), ODM, Fondul Global
de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei şi Alianţa Globală pentru Vaccinuri
şi Imunizare (GAVI).
La selectarea indicatorilor se va lua în considerare: nivelul pentru care este
necesară informaţia (individual, regional, naţional, global), utilizatorii principali
ai informaţiei şi căile de utilizare a ei, precum şi capacităţile de generare a infor
maţiei existente. Este nevoie de dezagregat datele, deoarece statisticile stratificate
conform sexului, vârstei, situaţiei socio-economice, distribuţiei geografice şi etniei
permit analiza inegalităţilor în domeniul sănătăţii.
Setul de indicatori recomandaţi de OMS în scopul caracterizării nivelului să
nătăţii şi a activităţilor instituţiilor medico-sanitare include compartimentele enu
merate în continuare.
1. Indicatori de monitorizare a sistemului de sănătate.
1.1 Prevenirea maladiilor; protecţia şi promovarea sănătăţii:
- proporţia copiilor vaccinaţi;
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- tratamentul medicamentos al hipertensiunii arteriale;
- screeningul sângelui;
- screeningul bolilor oncologice;
- screeningul colesterolului;
- testările HIV/SIDA;
- proporţia angajaţilor supuşi examinărilor preventive şi periodice;
- proporţia copiilor supuşi examinărilor profilactice;
- alocarea resurselor pentru promovarea sănătăţii;
- promovarea sănătăţii în şcoli;
- fortificarea alimentelor;
- politica de reducere a consumului de tutun;
- reglementări în consumul alcoolului şi drogurilor;
- reglementări privind calitatea apei, aerului şi a solului;
1.2 Resursele sistemului de sănătate:
- numărul de spitale acute la 100 mii locuitori;
- numărul de paturi spitaliceşti acute la 100 mii locuitori;
- numărul de paturi pentru o zi de spitalizare la 100 mii locuitori;
- numărul de paturi în spitalele psihiatrice la 100 mii locuitori;
- numărul de paturi în instituţii medico-sociale (de lungă durată) la 100 mii
locuitori;
- numărul de Centre de Sănătate şi Oficii în cadrul AMP;
- numărul de paturi spitaliceşti în instituţiile private;
- numărul medicilor la 100 mii locuitori;
- numărul medicilor de familie la 100 mii locuitori;
- numărul medicilor dentişti la 100 mii locuitori;
- numărul asistentelor medicale la 100 mii locuitori;
- numărul farmaciştilor la 100 mii locuitori;
- satisfacţia personalului medical;
- migraţiunea personalului medical;
- grade de calificare a personalului medical;
- numărul de tomografe computerizate la 1 mln. locuitori;
- numărul de RMN la
1 mln. locuitori;
- numărul de litotriptere la 1 mln. locuitori;
- numărul de mamografe la 1 mln. locuitori;
- numărul de aparate hemodializă la 1 mln. locuitori.
1.3 Utilizarea serviciilor de sănătate:
- nivelul de spitalizare în spitalele acute la 100 locuitori;
- nivelul de spitalizare în spitalele de psihiatrie de lungă durată la 100 locu
itori;
- durata medie de spitalizare;
- numărul de externări pe categorii de boală;
- rata de utilizare a paturilor acute spitaliceşti / de o singură zi;
- activitatea chirurgicală în spitalele acute;
- numărul de transplante la 100 mii locuitori;
- numărul de vizite la
medic;
- numărul de vizite la
medicii dentişti;
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- numărul de solicitări a serviciului de urgenţă;
- accesibilitatea medicamentelor în localităţile rurale;
- numărul de amputaţii chirurgicale postdiabetice;
- numărul de internări repetate în spital, în primele 28 de zile după externare;
- consumul de medicamente al locuitorilor din mediul rural / urban.
1.4 Finanţarea şi cheltuielile pentru sănătate:
- % cheltuielilor publice pentru sănătate din Produsul Intern Brut (PIB);
- total cheltuieli pentru sănătate pe cap de locuitor;
- distribuţia resurselor financiare pe teritorii administrative;
- nivelul de acoperire a populaţiei cu asigurări obligatorii de asistenţă medicală;
- proporţiile cheltuielilor publice pentru asistenţa medicală primară;
- cheltuieli pentru sănătate total/publice/private;
- % cheltuielilor pentru salarizare din totalul cheltuielilor publice pentru să
nătate;
- proporţia cheltuielilor pentru spitalizarea pacienţilor din totalul cheltuieli
lor publice;
- cheltuielile publice pentru medicamente în condiţii de staţionar/ambulatoriu;
- proporţia cheltuielilor publice pentru medicamente din totalul cheltuielilor
pentru medicamente;
- cota cheltuielilor investiţionale pentru facilităţi medicale din totalul chel
tuielilor pentru sănătate;
- cheltuielile private pentru sănătate pe grupuri de populaţie;
- respectarea echităţii în formarea fondurilor asigurărilor obligatorii de asis
tenţă medicală.
1.5 Calitatea serviciilor medicale:
- numărul maladiilor nosocomiale;
- receptivitatea serviciilor medicale;
- satisfacţia mamelor de serviciile medicale perinatale;
- satisfacţia populaţiei de sistemul de sănătate;
- rata autopsiilor în spitale/total;
- timpul de aşteptare a serviciilor de urgenţă/ambulatoriu/ spitalizare;
- echitatea şi accesibilitatea serviciilor medicale;
- depistarea cancerului după stadiile de boală;
- rata de succes în tratamentul tuberculozei;
- letalitatea spitalicească;
- mortalitatea în primele 30 de zile supă spitalizare;
- rezistenţa la antibiotice.
2. Indicatori de monitorizare a determinantelor sănătăţii:
- indexul masei corporale;
- statutul nutriţional al populaţiei;
- consumul de alcool/tutun/droguri;
- incidenţa şi prevalenţa consumului de tutun;
- incidenţa şi prevalenţa alcoolismului şi consumului abuziv de droguri;
- proporţia populaţiei cu stil de viaţă fizică activă;
- proporţia copiilor alăptaţi până la 6 luni;
- % proteinelor în consumul energetic al populaţiei;
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-

consumul de fructe/legume pentru un locuitor pe an;
consumul sării iodate şi a fainii fortificate cu fier;
utilizarea contraceptivelor la femei în vârstă de 15-49 de ani;
comportamentul sexual al tinerilor;
calitatea aerului/apei potabile;
condiţii de habitat;
proporţia gospodăriilor, care au acces la surse centralizate de apă îmbună
tăţită;
proporţia locurilor de muncă cu risc sporit de îmbolnăvire;
servicii parenterale pentru copii;
violenţa domestică.

3. Indicatori de monitorizare a stării sănătăţii:
-

speranţa de viaţă la naştere;
mortalitatea generală;
mortalitatea infantilă;
mortalitatea copiilor sub 5 ani;
mortalitatea populaţiei după cauze de deces, inclusiv prin SIDA şi tubercu
loză;
- morbiditatea populaţiei prin principalele grupuri de maladii;
- sănătatea mintală a populaţiei;
- perceperea stării de sănătate de către populaţie.
Biroul Regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii a elaborat
şi pune la dispoziţia oricărui utilizator Baza de date „Sănătate pentru toţi”, care
poate fi accesată la adresa http://ww w.euro.who.int/hfadb. Această bază de date
permite analiza comparativă a unui set impunător de indicatori de sănătate pe toate
ţările din regiune.

30.2. METODELE DE COLECTARE A DATELOR
Toate sistemele informaţionale naţionale în sănătate definesc un set de metode de
bază în colectarea datelor. Rolul şi contribuţia fiecărei metode este diferită, deoarece
există o oarecare suprapunere între tipurile de informaţie colectate prin intermediul
acestora. în multe cazuri, măsurarea unuia şi aceluiaşi indicator cu date din surse
multiple poate contribui la îmbunătăţirea calităţii informaţiei, concomitent asigurând
eficienţă utilizării ei. în unele cazuri, însă, este mai raţional de a evita dublarea.
Combinarea optimă a metodelor pentru colectarea datelor privind problemele de
sănătate depinde de un şir de factori, inclusiv epidemiologia, particularităţile speci
fice ale instrumentului de măsurare, costul şi capacităţile personalului. Suplimentar,
fiecare sursă poate genera date privind mai mulţi indicatori. Frecvenţa şi modul de
colectare a datelor depinde de gradul de probabilitate a schimbărilor şi de capacitatea
indicatorului de a depista schimbarea (eroarea de măsurare).
Dezvoltarea sistemului informaţional în sănătate vizează asigurarea unei combi
nări corespunzătoare a metodelor de colectare a datelor, capabilă de a furniza infor
maţia relevantă necesară.
Selectarea modelelor de colectare a datelor este bazată pe o evaluare prealabilă
a fezabilităţii, periodicităţii, cost-eficienţei şi durabilităţii. Periodicitatea măsurării
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depinde de viteza probabilă a schimbării indicatorului şi a costurilor de generare a
acestuia.
Principalele metode de colectare a datelor în sistemul de sănătate sunt:
a) recensământul;
b) statistica vitală;
c) studiile populaţionale a gospodăriilor casnice, înregistrările privind starea
sănătăţii, inclusiv evidenţa maladiilor;
d) statistica privind serviciile de sănătate;
e) şi conturile naţionale de sănătate.
30.2.1. RECENSĂM ÂNTUL

Recensământul se desfaşoară cel puţin o dată la zece ani şi rezultatele acestuia
se fac publice timp de 2 ani de la data colectării datelor. Recensământul furnizează
informaţii esenţiale privind cantitatea populaţiei şi distribuţia ei după vârstă, sex
şi alte caracteristici. Recensământul poate fi, de asemenea, folosit pentru a supli
menta informaţia privind mortalitatea. Natura recensământului permite estimarea
aspectelor demografice pe zone restrânse şi dezagregarea conform situaţiei socioeconomice a populaţiei. Pentru estimarea calităţii datelor recensământului se desfa
şoară un studiu post-recensământ pe un eşantion mai restrâns, în care se redistribuie
chestionarul folosit Ia recensământ.
Dacă statistica vitală înregistrează mai puţin de 90% din decese, atunci se reco
mandă de a include în chestionarul de recensământ întrebări suplimentare privind
decesele recente în gospodării, dezagregate după vârstă şi sex. In plus, autorităţile
în domeniul sănătăţii pot să opteze pentru utilizarea informaţiei recensământului în
evaluarea mortalităţii materne prin vizitarea repetată a gospodăriilor, care au rapor
tat decesul unei femei de vârstă reproductivă.
Ultimul recensământ în Republica Moldova a avut loc în octombrie 2004. La
acest recensământ, alăturat de familie, s-a folosit unitatea de evidenţă (investigaţie)
standard - gospodăria casnică. în componenţa acesteia, spre deosebire de familie,
au fost incluse nu doar persoanele legate prin rudenie, dar şi cele ne înrudite cu
condiţia că locuiesc împreună (menajera, dădaca ş. a.). în cadrul recensământului
din 2004 au fost utilizate 3 instrumente de colectare a datelor:
1. Formularul nr. 1G „Foaie de recensământ pentru gospodărie”;
2. Formularul nr.2P „Chestionar pentru fiecare persoană din gospodărie în
parte”;
3. Formularul nr.3S „Chestionarul pentru persoana temporar prezentă pe te
ritoriul Republicii Moldova şi cu domiciliul stabil în altă ţară”.
în baza formularului nr.lG „Foaie de recensământ pentru gospodărie”, au
fost colectate datele după cum urmează:
■ Lista membrilor gospodăriei cu domiciliul stabil în locuinţa dată.
■ Tipul locuinţei.
■ Dotarea locuinţei.
■ Numărul camerelor de locuit ocupate de gospodărie.
■ Forma de proprietate a locuinţei ocupată de gospodărie.
* Capul gospodăriei sau unul dintre membrii acestei gospodării.
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In baza formularului nr.2P „ Chestionar pentru fiecare persoană din gospodă
rie în parte ”, au fost colectate datele după cum urmează:
■ Gradul de rudenie faţă de persoana înscrisă prima în gospodărie.
■ Situaţia la recensământ.
■ Sexul.
■ Data şi locul naşterii.
■ Durata domiciliului stabil în localitatea dată.
■ Cetăţenia.
■ Naţionalitatea.
■ Posedarea limbilor.
■ Religia.
* Frecventarea unei instituţii preşcolare.
■ Nivelul de instruire.
■ Calificarea conform nivelului de instruire, indicată în diplomă;
■ Continuarea studiilor la momentul intervievării.
■ Starea civilă.
■ Numărul de copii născuţi vii.
■ Situaţia economică.
* în căutarea unui loc de muncă.
■ Locul de muncă.
■ Ocupaţia.
■ Statutul ocupaţional.
în baza formularului nr.3S „Chestionarul pentru persoana temporar prezentă
pe teritoriul Republicii Moldova şi cu domiciliul stabil în altă ţară ”, adiţional la în
trebările 1, 2, 4, 6 din formularul precedent, s-au mai colectat datele despre ţara de
origine, ţara în care domiciliază permanent şi scopul aflării în Republica Moldova.
Rezultatele ultimului Recensământ petrecut în Republica Moldova pot fi accesate
pe pagina w>eb a Biroului Naţional de Statistică.
30.2.2. STATISTICA VITALĂ

Statistica vitală se referă la un sistem complex de monitorizare continuă a nata
lităţii şi mortalităţii dezagregate după vârstă, sex şi cauza decesului. Standardul de
„aur” este un sistem de statistică vitală, care asigură o evidenţă completă a natalită
ţii şi mortalităţii (acoperire 100%) şi include cauza de deces certificată medical.
Realizarea standardului de „aur” poate fi imposibilă în majoritatea ţărilor în curs
de dezvoltare. Totodată, există posibilităţi de ameliorare a situaţiei, care pot fi reali
zate în timp relativ scurt. De exemplu, unele ţări precum India şi China au introdus
sisteme de înregistrare pe eşantioane, care s-au dovedit a fi eficiente. în viitorul apro
piat, pachete precum Statistica Vitală p e eşantioane cu autopsie verbală ar putea să
îmbunătăţească rapid cunoştinţele privind statistica de bază în sănătate la nivelul unui
grup al populaţiei. Sistemele de evidenţă demografică constituie o altă sursă de date
pentru evidenţa continuă a natalităţii şi mortalităţii prin cauze specifice. Aşa abordări
inovatorii vin să completeze rezultatele înregistrărilor administrative ale natalităţii şi
mortalităţii (statistica vitală).
în Republica Moldova fenomenele de natalitate şi mortalitate sunt monitori
zate în baza înregistrărilor stării civile. Managementul informaţiei vizând statistica
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vitală se realizează prin colaborarea dintre Ministerul Dezvoltării Informaţionale,
Ministerul Sănătăţii şi Biroul Naţional de Statistică.
Nivelul de cuprindere a înregistrării vitale privind decesele este mai mare de
99%. Informaţia privind cauza de deces se înregistrează în certificatul medical con
statator al decesului, în conformitate cu Legea Nr. 100-XV ..Privind actele de stare
civila'' adoptată de către Parlament în data de 26 aprilie 2001, conform ordinului
comun al Ministerului Sănătăţii, Biroului Naţional de Statistică şi Ministerului Dez
voltării Informaţionale nr. 132/47/50 din 29 aprilie 2004 „Cu privire la aprobarea
certificatului medical constatator al decesului (formularul nr. 106-2e), a registrelor
şi regulamentelor cu privire la modul de completare şi eliberare a acestora" si nr.
44/347/100 din 11.10. 2005 „Cu privire la aprobarea în redacţie nouă a Ordinului
nr. 110/51/56 din 23 aprilie 2002 cu privire la aprobarea certificatului medical con
statator al naşterii” (formularul nr. 103/e-2002).
Informaţia privind mişcarea naturală a populaţiei se acumulează prin interme
diul unui singur flux informaţional. în aşa fel, datele demografice anuale acumu
late de Biroul Naţional de Statistică şi Ministerul Sănătăţii sunt identice, urmare a
controlului permanent al mişcării datelor de la momentul completării certificatelor
medicale constatatoare ale naşterii/decesului până la prelucrarea lor statistică.
Formularele certificatelor medicale constatatoare ale decesului se editează
centralizat, după ce se transmit Ministerului Dezvoltării Informaţionale pentru
atribuirea seriei şi numărului necesar pentru introducerea acestora în Registrul de
Stat al Populaţiei. Ulterior, certificatele medicale constatatoare ale decesului sunt
transmise Centrului Ştiinţifico-Practic Sănătate Publică şi Management Sanitar al
Ministerului Sănătăţii pentru distribuirea lor în instituţiile medicale din republică,
abilitate cu dreptul de eliberare a acestora (spitale, instituţii de asistenţă medicală
primară, dispensare, sanatorii, centre de medicină-legală etc.). Certificatele medi
cale constatatoare ale decesului sunt eliberate doar de medici, după examinarea
cadavrului. Formularele certificatelor medicale constatatoare ale decesului servesc
drept temei pentru înregistrarea cazurilor de deces de către Oficiile de Stare Civilă
teritoriale ale Ministerului Dezvoltării Informaţionale.
în cazul unui deces instituţia medicală completează şi eliberează certificatul
medical constatator al decesului, care este înregistrat în Oficiile de Stare Civilă
conform locului de trai a! decedatului ori al locului, în care a intervenit decesul,
în instituţia medicală rămân avizele cu privire Ia eliberarea certificatelor medicale
constatatoare ale decesului, utilizate ulterior pentru verificarea plenitudinii înre
gistrării deceselor în Oficiile de Stare Civilă. în caz de deces în afara instituţiei
medicale, declaraţia despre deces poate fi făcută de către rudele decedatului, vecini,
reprezentanţii serviciilor de exploatare a locuinţelor, nu mai târziu de 72 de ore din
momentul intervenirii decesului ori a descoperirii cadavrului.
Conducătorul instituţiei medico-sanitare prin ordinul său numeşte o persoană
căreia îi deleagă atribuţiile de evidenţă, păstrare, completare şi eliberare a certifi
catelor medicale constatatoare ale decesului. Persoană responsabilă este obligată
personal să transmită avizele cu privire la eliberarea certificatelor medicale consta
tatoare ale decesului odată la 10 zile (în ziua a 10, 20 şi 30 a fiecărei luni) şefului
Oficiului Stare Civilă al Ministerului Dezvoltării Informaţionale, care semnează
şi menţionează data primirii acestora în ‘‘Registrul de evidenţă privind eliberarea
certificatelor medicale constatatoare ale decesului”.
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Certificatul medical constatator al decesului se eliberează rudei sau persoanei
împuternicite, care în termen de trei zile trebuie să înregistreze certificatul de deces
în oficiile Stare Civilă. La momentul înregistrării certificatului în baza de date, in
formaţia se confruntă cu avizul primit anterior de la instituţia medicală, după care
avizul este anulat şi cazul de deces se consideră înregistrat, persoana fiind scoasă
din registrul cetăţenilor Republicii Moldova.
Dacă se constată că nu toate persoanele decedate au fost înregistrate de către
oficiile de stare civilă, atunci se informează Administraţia Publică Locală (primăria,
poliţia) pentru a întreprinde măsurile necesare de înregistrare a persoanelor decedate.
Certificatul medical constatator al naşterii este prevăzut pentru confirmarea
faptului naşterii unui copil de către o femeie concretă intr-o instituţie medico-sani
tară sau a naşterii asistate de un lucrător medical în afara instituţiei medico-sanitare.
Certificatele medicale constatatoare ale naşterii, de asemenea, se editează centrali
zat şi se transmit Ministerului Dezvoltării Informaţionale pentru atribuirea seriei şi
numărului de ordine al certificatului medical şi a numărului de identificare a nounăscutului necesar pentru înregistrarea în baza de date a Registrului de Stat al Po
pulaţiei, care ulterior se transmite Centrului Ştiinţifico-Practic Sănătate Publică şi
Management Sanitar al Ministerului Sănătăţii pentru distribuirea lor instituţiilor me
dico-sanitare din republică, abilitate cu dreptul de eliberare conform Regulamentului.
Conducătorul instituţiei medico-sanitare abilitate cu dreptul de eliberare a cer
tificatelor medicale constatatoare ale naşterii prin ordinul său numeşte o persoană
căreia îi deleagă atribuţiile de evidenţă, păstrare, completare şi eliberare a certi
ficatelor medicale constatatoare ale naşterii. Persoană responsabilă este obligată
personal să transmită, de asemenea, avizele cu privire la eliberarea certificatelor
medicale constatatoare ale naşterii odată la 10 zile (10, 20 şi 30 ale fiecărei luni)
şefului Oficiului Stare Civilă, care semnează şi menţionează data primirii acestora
în "Registrul de evidenţă privind eliberarea certificatelor medicale constatatoare
ale naşterii”.
Oficiile Stare Civilă teritoriale transmit informaţia din avizele de eliberare a
certificatelor medicale constatatoare ale naşterii în baza de date a Registrului de
Stat al Populaţiei. Partea de bază a certificatului medical constatator al naşterii
se eliberează mamei sau persoanei împuternicite. Conform Legislaţiei Republicii
Moldova în termen de 3 luni cazul de naştere trebuie să fie înregistrat în Oficiile
Stare Civilă. Oficiile Stare Civilă transmit informaţia privind înregistrarea fiecărui
nou născut în Registru) de Stat al Populaţiei, în care se înregistrează numărul de
identificare a persoanei născute, care devine cetăţean al Republicii Moldova, şi
totodată se confruntă cu informaţia parvenită anterior din avizele de eliberare a
certificatelor medicale.
în acest mod se verifică dacă toţi copiii au fost înregistraţi de către Oficiile Sta
re Civilă. în cazul lipsei înregistrării de către Oficiile Stare Civilă a nou-născuţilor
Administraţia Publică Locală (primăria, medicul de familie) întreprinde măsurile
de rigoare pentru înregistrarea lor.
30.2.3. STUDIILE POPULATION ALE

Standardul de aur pentru studiile populaţionale constă dintr-un program de cer
cetare bine integrat, care constituie o parte componentă a sistemelor informaţionale
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şi de statistică în sănătate, şi generează în mod regulat informaţia esenţială de înaltă
calitate privind starea sănătăţii populaţiei şi situaţia ei socio-economică. Prin urma
re, studiile naţionale devin instrumentul major de planificare şi evaluare. Studiile
pot fi desfăşurate ca parte componentă a programelor internaţionale sau ale studi
ilor naţionale. Este foarte important, totuşi, de a adera la standardele şi normele
internaţionale
în ultimii ani, studiile populaţionale au constituit metodele cele mai frecvent
utilizate de colectare a datelor biologice şi clinice (studii privind starea sănătăţii),
asigurând persoanele cu funcţii de decizie cu informaţii mult mai exacte şi mai ve
ridice privind sănătatea decât cele din rapoarte. Multe ţări, în special, din Europa,
America şi Asia, desfăşoară studii naţionale în gospodării privind starea sănătăţii.
Prin asocierea studiilor axate pe sănătate cu cele orientate spre alte probleme pre
cum standardele de trai, de educaţie sau şomajul, se pot estima informaţii importante
referitoare la determinantele sănătăţii şi statutul socio-economic al populaţiei.
Standardele pentru consimţământ şi confidenţialitate sunt stipulate de Ghidul
OECD privind protecţia intimităţii şi fluxurile transfrontale ale datelor personale. Ele
pot fi accesate pe următoarea adresă:
http://wwM’. oecd.0rg/docum ent/18/0.2340.en 2649 34255 18151861111.OO.htmn.

Standardele trebuie aplicate datelor colectate din toate sursele (inclusiv,
cele din recensăm inte, înregistrarea civilă, studii, servicii şi cercetări în sănă
tate). Există standarde pentru limitarea colectării datelor pentru subiecte relevante.
De asemenea, standardele reglementează metodele de asigurare a securităţii datelor
personale, deschiderea lor doar organelor de competenţă şi aplicarea unui control
pentru asigurarea conformităţii cu aceste principii.
Studiile populaţionale sunt o experienţă mai nouă pentru Republica Moldova,
în ultimii cinci ani, în Republica Moldova au fost desfăşurate 2 studii populaţionale
naţionale reprezentative, care au avut drept obiectiv măsurarea unor stări morbide
şi a factorilor de risc. în anul 2005 au fost desfăşurate Studiul Demografic şi Studiul
asupra Sănătăţii populaţiei în Republica Moldova.
S tu d iu l D e m o g ra fic a fost bazat pe un eşantion reprezentativ constituit din
peste 11 000 de gospodării. în cadrul acestui studiu populaţional, în baza instru
mentului de colectare a datelor „Chestionarul Femeii” au fost colectate date de la
femeile cu limitele de vârstă 15-49 de ani. Lor le-au fost puse întrebări relatate la
următoarele subiecte:
• caracteristicile generale (studiile, originea rezidenţială, acoperirea cu mij
loace mass-media);
• anamneza reproductivă;
• cunoaşterea şi aplicarea metodelor de planificare a familiei;
• preferinţele ce ţin de fertilitate;
• asistenţa antenatală şi intranatală;
• alăptarea la sân şi practicile de alimentare a copilului;
• vaccinările şi maladiile la copii;
• mariajul şi activitatea sexuală;
• activitatea profesională a femeii şi caracteristicile generale ale soţului;
• practicile de alimentare a sugarului şi copilului;
• mortalitatea copiilor;
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•

cunoştinţele despre şi atitudinea faţă de SIDA şi alte infecţii cu transmitere
sexuală (ITS).
Strâns legat de Chestionarul Femeii a fost modulul îngrijitorului. în acest mod
separat a fost inclus acelaşi set de întrebări despre sănătatea copilului: imunizările,
maladiile la copii cum ar fi febra, diareea şi nutriţia.
Scopul acestui modul a fost de a acumula informaţii despre copiii mai mici
de 5 ani, a căror mame nu locuiesc în gospodăria studiată sau nu sunt disponibile
pentru intervievare. Modulul este considerat ca important din cauza ratelor înalte
de emigrare a femeilor tinere, copiii fiind lăsaţi în grija altor persoane.
Indicatorii calculaţi în urma procesării datelor colectate au fost următorii:
• % din naşteri, care s-au produs în Republica Moldova pe parcursul ultimi
lor cinci ani precedenţi studiului într-o instituţie medicală;
• % de femei, care au primit îngrijiri în timpul sarcinii de la un medic;
• % copiilor cu vârsta de 15-26 de luni, care sunt complet vaccinaţi cu cei 9
anticorpi, prevăzuţi de Programul Naţional de Imunizări;
• % femeilor actualmente căsătorite, care au o necesitate de planificare a fa
miliei;
• mortalitatea infantilă;
• mortalitatea copiilor mai mici de cinci ani.
Acest studiu a furnizat informaţii veridice despre mortalitatea infantilă şi cea
a copiilor sub 5 ani. în Chestionarul Gospodăriei au fost înregistrate măsurările
înălţimii şi a greutăţii, precum şi rezultatele măsurării nivelului de hemoglobină la
femeile cu vârsta de 15-49 de ani, care au consimţit efectuarea testului, precum şi
Ia copiii cu limitele de vârstă de la 6 până la 59 de luni.
Studiul asupra sănătăţii populaţiei în Republica Moldova, efectuat pe un eşan
tion de 1400 gospodării casnice, s-a bazat pe autoaprecierea sănătăţii, fără careva
măsurări obiective. în cadrul acestui studiu, din numărul factorilor determinanţi, a
fost măsurat doar indicatorul prevalenţei fumatului (fumător zilnic sau ocazional)
şi a consumului de alcool. în cadrul studiului au fost evidenţiate gradul de cuprin
dere a populaţiei ţării cu asigurări obligatorii de asistenţă medicală, nivelul de ac
cesibilitate a serviciilor medicale şi costurile îngrijirilor de sănătate.
S-a constatat că circa 75% din populaţia Republicii Moldova este cuprinsă cu
asigurări obligatorii de asistenţă medicală, variind de la 58% în raionul Cahul şi
până la 85% în municipiul Chişinău. Cuprinderea cu asigurări obligatorii de asis
tenţă medicală sporeşte treptat, însă foarte disproporţionat pe raioane. în aproxima
tiv o treime din raioane există o problemă dublă. In primul rând, rata de cuprindere
este mai joasă decât media pe ţară, iar în al doilea - ritmul de creştere a acestei rate
este foarte lent.
în oraşele mari, din totalul persoanelor neasigurate, dar care au venituri din
activităţi de muncă, cele mai multe se ocupă de comerţ şi reparaţia automobile
lor, transportul auto, comunicaţii şi construcţii. în oraşele mici aceste persoane se
ocupă preponderent de comerţ şi construcţii. în localităţile rurale cele mai multe
persoane neasigurate, dar ocupate, practică agricultura şi construcţia, urmate de
comerţ şi industria prelucrătoare.
S-a stabilit că sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală a contri
buit la îmbunătăţirea accesului populaţiei la serviciile medicale. Atitudinea faţă de
accesul la serviciile medicale diferă semnificativ în dependenţă de faptul dacă per
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soana dispune sau nu de asigurare medicală. Aproximativ o treime din persoanele
asigurate şi un sfert din cele neasigurate consideră ca accesul la servicii a crescut.
Rămâne însă înaltă cota populaţiei, care consideră că accesul populaţiei la serviciile
medicale nu s-a schimbat, ba chiar s-a înrăutăţit, fapt care indică existenţa proble
melor în organizarea serviciilor medicale.
Asigurările obligatorii de asistenţă medicală au oferit populaţiei o protecţie
financiară mai înaltă în caz de îmbolnăvire. Diferenţa în costuri pentru populaţia
asigurată şi neasigurată este semnificativă la orice nivel de asistenţă medicală.
Doar în ceea ce priveşte procurarea medicamentelor protecţia este redusă şi
afectează negativ atât persoanele asigurate, cât şi cele neasigurate.
Accesul la asistenţă medicală continuă să fie mai redus pentru familiile săra
ce din mediul rural, ceea ce indică necesitatea de a extinde rapid cuprinderea cu
asigurări obligatorii în aceste zone. S-a demonstrat că costul medicamentelor este
factorul principal, care reduce nivelul de protecţie financiară în sistemul asigurări
lor obligatorii. Povara cheltuielilor pentru medicamente este mare şi sunt necesare
eforturi suplimentare orientate spre extinderea spectrului de medicamente în cadrul
asigurărilor de asistenţă medicală, inclusiv ale celor compensate.
30.2.4. INFORMAŢII PRIVIND SERVICIILE DE SĂNĂTATE

Există o varietate largă de date privind serviciile de sănătate furnizate de Secţiile
de informatică şi statistică medicală a instituţiilor medico-sanitare publice: date des
pre morbiditate, mortalitate, tipurile serviciilor prestate, medicamentele consumate,
disponibilitatea şi calitatea serviciilor; informaţie financiară şi management (de ex.
resurse umane, logistică). Reglementările Ministerului Sănătăţii clasifică aceste
date în rapoarte (dări de seamă) privind starea sănătăţii, serviciile de sănătate şi
rapoarte administrative.
Rapoartele privind sănătatea şi maladiile includ date despre sănătatea indi
viduală (de ex. monitorizarea creşterii, perioada antenatală şi naşterea) şi maladie
(consultaţiile, externarea), întocmite regulat de către personalul medical, precum şi
date speciale privind toate maladiile (de ex. pentru cancer).
Una din cele mai importante funcţii ale acestor înregistrări este asigurarea
calităţii şi continuităţii asistenţei medicale. Informaţia esenţială înregistrată în fişa
pacientului sau carnetul de sănătate al pacientului stă la baza luării deciziilor şi pre
stări ^serviciilor în cadrul vizitelor repetate.
înregistrările privind starea sănătăţii şi maladiile, de asemenea, includ rapoarte
privind condiţiile de notificare -- evenimentele de boală sau sănătate de o anumită
prioritate şi semnificaţie pentru sănătatea publică, care necesită raportare imediată
prin sistemele de evidenţă şi de reacţie imediată a sectorului de sănătate publică.
Revizuirea din 2005 a Reglementărilor Internaţionale în Sănătate obligă toate
statele membre ale OMS să raporteze acesteia fiecare caz de poliomielită cauzat de
poliovirus tipul sălbatic, infecţia respiratorie H. influenzae cauzată de un nou subtip
de virus, care provoacă sindromul respirator acut sever (SARS). De asemenea, ţările
sunt obligau să raporteze fiecare caz de holeră, pestă pneumonică. febră galbenă,
febră hemorag'că virală (Ebola, Lassa, Marburg), febra Nilului de Vest şi alte ma
ladii care reprezintă o preocupare majoră naţională sau regională. Lista completă a
maladiilor, care necesită notificare imediată, variază de la o ţară la alta în funcţie
de contextul epidemiologie şi de resursele disponibile.
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Evidenţa şi Reacţia Integrată la Maladie este o strategie a Organizaţiei Mon
diale a Sănătăţii, care a încurajat şi sprijinit ţările membre să-şi fortifice serviciul de
evidenţă pentru:
• maladiile epidemice cu predispunere (inclusiv holera, dizenteria, rujeola,
meningita, pesta, rabia/muşcătura de animal, tifosul recurent, febra tifoidă şi
febra galbenă);
• maladiile vizate pentru eradicare/eliminare (tetanosul neonatal, dracunculiaza şi lepra) precum şi alte maladii de preocupare majoră în Sănătatea Publică.
Pentru bolile infecţioase acute există un sistem de evidenţă cu avertizare capabil
să depisteze rapid evenimentele şi să acţioneze prompt în caz de apariţie a focarelor
epidemice. Sistemele de evidenţă şi avertizare a bolilor infecţioase au nevoie de pre
cizările de caz ale maladiilor, de raportarea completă şi în termenele prestabilite, de
capacităţile de comunicare corespunzătoare, de serviciile de laborator de calitate şi de
personal calificat şi motivat (pentru raportare, a managementului de date, confirmare
de laborator, analiză şi reacţie la izbucnirile epidemice).
înregistrările privind serviciile medicale furnizează informaţii despre numărul
de pacienţi cărora li se prestează diverse servicii (de staţionar şi în condiţii de ambu
latoriu), a medicamentelor şi comodităţilor oferite. în măsura posibilităţilor serviciul
de statistică medicală trebuie să furnizeze informaţii şi din cadrul sectorului privat,
precum şi din organizaţiile medico-sociale comunitare şi obşteşti.
O componentă a informaţiei privind serviciile de sănătate priveşte calitatea,
accesibilitatea, logistica şi finanţarea serviciilor de sănătate. Ele includ informaţii
privind densitatea şi distribuţia instituţiilor medicale, resursele umane în sănătate,
medicamentele şi alte comodităţi şi servicii de bază.
30.2.5. CONTURILE NAŢIONALE DE SĂNĂTATE

în scopul optimizării managementului serviciilor de sănătate, sistemele in
formaţionale trebuie să furnizeze date privind finanţarea sistemului sănătăţii. în
scopul elaborării politicilor şi planurilor strategice, informaţia privind cheltuielile
în sistemul de sănătate este obţinută aplicând metodologia Conturilor Naţionale
de Sănătate. Conturile Naţionale de Sănătate asigură informaţia privind volumul
resurselor financiare alocate, fluxul acestor resurse în întregul sistem al sănătăţii şi
domeniile unde ele au fost cheltuite. Este importantă gruparea informaţiilor pentru
sectorul privat şi cel public. Dezagregarea cheltuielilor conform maladiilor majore
sau a programelor de sănătate este preferabilă, dar uneori imposibilă. La niveluri
subnaţionale aceste informaţii sunt folosite pentru planificarea finanţării instituţii
lor medicale, iar la nivel naţional informaţia financiară deserveşte procesul de pla
nificare a programelor de sănătate şi de distribuţie a resurselor pe tipuri de servicii
în cadrul sistemului asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.

30.3.
SURSELE DE INFORMAŢIE
Şl MANAGEMENTUL DATELOR PRIM\RE
Calitatea informaţiilor furnizate de sistemul informaţional depinde de calitatea
datelor primare colectate prin diverse metode. In această ordine de idei este necesar
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de a elabora standarde pentru fiecare sursă de date. Standardele definesc procedurile
cheie de asigurare a calităţii datelor, metodele corespunzătoare de colectare a date
lor, de gestionare a meta- datelor şi auditul lor. Auditul datelor are ca scop corectarea
erorilor şi confuziilor, care pot apărea în procesul de colectare a datelor. Fiecare
metodă de colectare a datelor se caracterizează de următoarele dimensiuni: conţi
nut, capacitate, practici, diseminare şi integrare.
Conţinutul presupune existenţa definiţiilor de caz pentru toate sursele de date pri
mare, metoda adecvată de colectare a datelor şi cost - eficacitatea lor. Capacităţile şi
practicile presupun existenţa personalului instruit pentru colectarea, managementul
datelor şi analiza rezultatelor. De asemenea, de acest compartiment ţin şi standardele
aplicate pentru procedura de colectare a datelor şi documentaţia (formulare, chestio
nare) utilizată pentru colectarea lor.
Diseminarea înseamnă publicarea şi distribuirea tuturor utilizatorilor a rapoartelor
generalizate, precum şi asigurarea accesului public la macro- date şi meta- date.
Integrarea datelor presupune crearea posibilităţilor de comparare a datelor colec
tate prin diverse metode, iar utilizarea înseamnă că factorii de decizie utilizează datele
în planificarea şi organizarea serviciilor medicale.
Managementul datelor însemnă că în orice ţară trebuie să existe un depozit de
date centralizat (de preferat în format electronic), în care se colectează toată informaţia
din cadrul sistemului informaţional în sănătate, şi care ar fi accesibil tuturor, în mod
ideal prin Internet. Existenţa unui asemenea depozit de date facilitează schimbul
de date între programele de sănătate, promovează aderenţa Ia metodele şi definiţiile
standard, facilitează reducerea excesului şi dublării datelor. De asemenea, acesta asi
gură un forum pentru examinarea şi înţelegerea inconsecvenţelor informaţionale şi
generarea compatibilităţii între datele raportate prin diverse sisteme.
30.3.1. EVALUAREA PRODUSELOR INFORM AŢIONALE

Sistemul informaţional de sănătate trebuie să furnizeze date precise şi veridice
pentru calcularea indicatorilor-cheie în cadrul fiecărui domeniu. Majoritatea indi
catorilor sunt evaluaţi în baza surselor de date empirice. In consecinţă, este foarte
important de a evalua punctele forte ale unei surse de date, tehnicile statistice şi meto
dele de estimare folosite pentru calcularea unui indicator. Conform Cadrului de Eva
luare a Calităţii Datelor recomandat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii criteriile de
evaluare a calităţii datelor sunt:
- Oportunitatea: disponibilitatea datelor la scurt timp după finalizarea colec
tării lor sau după o perioadă stabilită.
- Periodicitatea (frecvenţa): respectă standardele internaţionale în vigoare
privind intervalele dintre colectarea datelor.
- Consistenţa şi revizuirea: valorile numerice ale datelor sunt consistente în
timp şi cu alte seturi de date majore, iar revizuirile se efectuează conform
unui grafic prestabilit şi transparent.
- Reprezentativitatea: datele reprezintă populaţia şi subgrupurile relevante
de populaţie.
- Dezagregarea: indicatorul trebuie să fie disponibil în stratificările majore,
în special pe grupe de vârstă, sex, statut socio-economic, regiune geogra
fică. administrativă şi etnie conform relevanţei.
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M etodele de estimare şi tehnicile statistice: metoda de estimare, inclusiv
ajustările, transformarea datelor în informaţii şi metodele analitice respectă
procedurile statistice importante şi sunt transparente.
30.3.2. SINTEZA Şl UTILIZAREA DATELOR

Datele în sine nu conţin informaţii relevante. Pentru a obţine informaţii rele
vante datele trebuiesc analizate şi interpretate. Este important ca sinteza, analiza şi
interpretarea datelor să se facă în contextul general de funcţionare a sistemului de
sănătate sau al desfăşurării intervenţiilor în sănătate. Un aspect important al analizei
este sinteza datelor furnizate din surse multiple, exam inarea contradicţiilor şi re
zum area acestora într-o evaluare consistentă a situaţiei şi tendinţelor în sănătate.
Sinteza şi analiza include evaluarea poverii maladiei, factorilor comportamentali de
risc, ariei de acoperire cu servicii de sănătate şi a altor aspecte.
După etapa de analiză a datelor urmează etapa de utilizare a acestora pentru lu
area deciziilor. Capacităţile de analiză a datelor deseori lipsesc sau sunt insuficiente.
Combinarea unei analize complexe a situaţiei şi a tendinţelor în sănătatea populaţiei
cu datele privind cheltuielile în sănătate şi caracteristicile sistemului sănătăţii este
de o importanţă majoră. Dezvoltarea unor asemenea capacităţi analitice (şi cadre
instruite) presupune uneori investiţii considerabile.
Factorii comportamentali, organizatorici şi de mediu influenţează gradul de uti
lizare a informaţiei. Punctele de referinţă pentru îmbunătăţirea utilizării datelor pre
supun:
- înlăturarea constrângerilor comportamentale;
- asigurarea unui mediu organizatoric de sprijin, care ar prevedea stimularea
medicilor pentru utilizarea datelor în luarea deciziilor;
- asigurarea relevanţei datelor folosite în luarea deciziilor şi planificarea strate
gică;
- întreprinderea eforturilor maxime pentru asigurarea valabilităţii informaţiei;
- evitarea abundenţei de informaţie;
- asigurarea dezagregării informaţiilor pentru asigurarea echităţii în prestarea
serviciilor;
- prezentarea datelor conform necesităţilor specifice ale publicului-ţintă;
- asigurarea prezentării datelor la timp.
O funcţie importantă a sistemului informaţional în sănătate este de a combina
producerea datelor cu utilizarea acestora. Utilizatorii sunt atât cei, care prestează ser
viciile, cât şi cei responsabili de managementul şi planificarea programelor de sănă
tate. De asemenea, utilizatori de informaţii sunt şi cei care finanţează programele de
sănătate şi serviciile de asistenţă medicală atât la nivel de ţară (ministerele sănătăţii şi
finanţelor), cât şi la nivel extern (donatorii, băncile pentru dezvoltare şi organizaţiile
de suport tehnic). Luarea deciziilor privind priorităţile naţionale în sănătate în mod
obligatoriu implică un număr extins de actori, cum ar fi societatea civilă, persoane
le responsabile de elaborarea politicilor la nivel superior de guvernământ etc. Toţi
aceştia, de asemenea, sunt utilizatori importanţi de informaţii despre sănătate. Dife
riţi utilizatori au necesităţi diferite în date despre sănătatea populaţiei şi activitatea
instituţiilor medicale. Oficialii implicaţi în planificarea şi managementul serviciilor
şi cei responsabili de evidenţa tendinţelor epidemiologice ale maladiilor, de obicei,
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necesită date mult mai detaliate decât persoanele implicate în elaborarea politicilor,
care necesită date pentru decizii strategice mult mai generale. Astfel, sistemul infor
maţional în sănătate trebuie să colecteze şi să disemineze date şi informaţii în funcţie
de publicul-ţintă.

30.4.
DEZVOLTAREA
SISTEMULUI INFORMAŢIONAL MEDICAL INTEGRAT
30.4.1. ASPECTE CONCEPTUALE

Sistemul informaţional integrat de management pentru sectorul sănătăţii este
un ansamblu organizatoric de elemente (persoane, harduri, softuri, algoritmi şi pro
ceduri), aflate în interacţiune, şi care asigură colectarea, transmiterea, centralizarea,
stocarea, prelucrarea şi vizualizarea informaţiilor. în scopul soluţionării probleme
lor complexe de deservire a pacienţilor şi de dirijare a serviciilor de sănătate.
în aceste condiţii se impune dezvoltarea, în mod prioritar, a unui sistem naţi
onal corporativ de informatică medicală, care urmează să asigure medicii cu date
privind metodele modeme de tratament ale maladiilor şi să furnizeze operativ or
ganelor de conducere centrale şi locale informaţii autentice pentru argumentarea
corectă a deciziilor ce ţin de dirijarea sistemului de sănătate. Ca rezultat al dotării
adecvate a instituţiilor medico-sanitare publice cu utilaje şi reţele informatice, cali
tatea asistenţei medicale creşte continuu, contribuind în mare măsură la îmbunătă
ţirea stării de sănătate a comunităţii.
Una din necesităţile evidente ale Politicii Naţionale de Sănătate o reprezintă
îmbunătăţirea proceselor decizionale la nivel central şi regional. Acest obiectiv nu
poate fi atins fară disponibilitatea unor date relevante, veridice, complete şi uşor
accesibile, privitor la toate tendinţele şi fenomenele importante din cadrul sectoru
lui medical.
în prezent există un pericol de dezvoltare în medicină a micilor aplicaţii infor
matice de sine stătătoare, capabile de gestionarea unui volum relativ mic de date,
fară a fi complete şi nici corecte. Acest fapt poate fi determinat de imposibilitatea
gestionării datelor la nivel republican pentru obţinerea unor informaţii reale şi utile
în cadrul procesului de optimizare şi analiză corectă, pe care le presupune un sistem
de nivel republican.
Operativitatea analizei informaţiei în timp relativ scurt este unul din avantajele
principale în baza căruia se pot efectua analize cu caracter preventiv şi corectiv,
esenţiale pentru o bună desfaşurare a unui sistem medical de aşa nivel. în cadrul lui
identificăm patru mari componente ale sistemului, şi anume: instituţii guvernamen’
tale, CNAM, furnizorii de servicii medicale (spitale, policlinici, medicină primară)
şi nu în ultimul rând. consumatorii de servicii medicale - populaţia.
Realizarea unui flux informaţional flexibil, prin care să existe posibilitatea
creşterii nivelului de trai din punct de vedere atât medical cât şi. implicit, social
al unui pacient, presupune, pe lângă o complexitate ridicată a calculului indicilor
de calitate, desfăşurarea redusă în timp a acestor operaţiuni, în vederea obţinerii şi
ameliorării stării de sănătate şi dezvoltării asistenţei medicale primare, spitaliceşti
şi de urgenţă.
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30.4.2.
OBIECTIVELE
SISTEMULUI INFORMAŢION AL MEDICAL INTEGRAT

Obiectivele sistemului informaţional medical integrat:
• asigurarea introducerii şi a accesului rapid la datele demografice şi clinice
privind orice pacient în procesul curativ şi/sau profilactic atât în cadrul in
stituţiilor de asistenţă medicală de ambulatoriu, cât şi de staţionar:
■ asigurarea încărcării şi verificării datelor privind statutul de asigurare me
dicală în cazul fiecărui pacient;
■ asigurarea trimiterilor, în formă electronică, a pacienţilor şi întocmirii liste
lor electronice de planificare a activităţilor pentru orice unitate organizaţională, care participă la procesul profilactic şi/sau curativ:
■ excluderea introducerii dublate a datelor sau a datelor incomplete privind
pacienţii;
■ elaborarea automatizată a tuturor rapoartelor oficiale relevante activităţii
instituţiei medico-sanitare, precum şi a celor relevante stării sănătăţii paci
enţilor şi/sau locuitorilor;
• asigurarea fără dificultăţi a accesului la informaţie pentru personalul mana
gerial al instituţiei medico-sanitare de orice nivel;
■ asigurarea suportului în planificarea activităţii profilactice/curative a insti
tuţiilor medico-sanitare;
■ reducerea costurilor prin intermediul asigurării la comandă cu medicamen
te şi a asigurării unui control mai riguros al utilizării acestora;
■ permiterea implementării intervenţiilor corespunzătoare pentru angajaţi;
■ asigurarea controlului calităţii serviciilor medicale prin intermediul evalu
ării indicatorilor de calitate;
■ estimarea corespunderii structurii şi volumului de servicii prestate conform
situaţiei demografice şi necesităţilor de sănătate a populaţiei având în vede
re constrângerile financiare ale instituţiilor medico-sanitare;
■ transparenta privind controlul şi gestionarea fondurilor financiare ale
CNAM;
■ colectarea şi gestionarea informaţiilor economice şi medicale necesare
funcţionării eficiente a Sistemului Asigurărilor de Sănătate;
■ evidenţierea şi controlul costurilor din sistem.
Sistemele informaţionale trebuie să permită preluarea informaţiilor de la ni
velul local, în format standard de schimb de date, pe care le vor furniza pentru
prelucrare, cu scopul de a asigura exactitatea şi oportunitatea proceselor de luare a
deciziilor în sistemul de sănătate, în scopul perfecţionării alocării resurselor defici
tare în sectorul de sănătate şi în scopul consolidării structurii şi calităţii serviciilor
medicale oferite de instituţiile medicale publice.
Pentru susţinerea scopului menţionat trebuie de atins următoarele obiective:
• acordarea informaţiei veridice şi complete, care poate servi drept bază
pentru luarea unor decizii corecte şi oportune la nivel local, central şi
regional;
• consolidarea capacităţilor manageriale la nivel local, central şi regional;
• generarea unor informaţii mai calitative ca termeni de referinţă la nivel
naţional, regional şi internaţional.
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30.5. ARHITECTURA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL
Destinaţia unui Sistem Informaţional Integrat de Management pentru Secto
rul Sănătăţii este de a asigura exactitatea şi oportunitatea proceselor de luare a
deciziilor în Sistemul de Sănătate în Moldova la nivel central şi regional sau local,
în scopul perfecţionării alocării resurselor deficitare în sectorul de sănătate şi în
scopul consolidării structurii şi calităţii serviciilor medicale oferite de instituţiile
medicale publice.
Pentru susţinerea scopului menţionat, Sistemul Informaţional Integrat trebuie
să asigure soluţii informatice cu activităţi specifice pentru fiecare furnizor de ser
vicii medicale (spitale, medici de familie etc.), interconectate prin intermediul unei
baze de date unice, aflată la nivel naţional. Astfel, informaţiile cuprinse în baza de
date centralizată vor fi calitative si veridice, vor fi disponibile în timp rezonabil ma
nagerilor responsabili de sistemul medical, asigurându-se astfel luarea unor decizii
corecte şi oportune la nivel central, regional şi local.
Realizarea Sistemului Informaţional Integrat de Management pentru Sectorul
Sănătăţii începe de la bază, şi anume cu informatizarea furnizorilor de servicii me
dicale {figura 75).

Figura 75. Schema funcţională a Sistemului Informaţional Integrat
ia nivel de furnizori de servicii medicale

Sistemul va urmări pacientul atât din punct de vedere medical, cât şi din punct
de vedere economico-financiar, la toate etapele interacţiunii cu furnizorii de ser
vicii medicale, punând la dispoziţia Ministerului Sănătăţii, a partenerilor acestuia
(CNAM, MDI etc.) şi a furnizorilor de servicii medicale toate informaţiile necesare
unui bun management la orice nivel.
Astfel, presupunând că un pacient se adresează medicului de familie, acesta
din urmă considerând necesară trimiterea lui spre investigaţii în cadrul unui spital,
în regim ambulatoriu sau staţionar, sistemul {figura 76) este capabil să acumuleze
704

—Nivel aplicatm -

Stat* recepţie

Stat« ambulatoriu

Stati internare

Stată chirurgie

Stat» urgenta

Statii ambulanta
Statfr=*'
finandar-contabilitate

^

__
Staţii laborator

Statii radiologie

Statii farmacie

Statii stomatologie

■Servidi de
Serviou de
locakzare si
reactuafize date

Serviciu business
Serviciu coduri
Serviciu case de
asigurari

Server

I S erv o integrare
°
HL7

Serve» integrare

o.__(Aphcatia
аЦ£-______
de
Contabilitate)

!!!!! Pentru un spital, numărul de servere
drfera de la caz la c a z . in funcţie de
complexitatea si m armea spitalului.

I “Serviciile integrare cu Sistemul de Asigurare
Medicala' pot sa lipseasca la acest nivel.
comunicandu-se cu centrul HL7 si centrul sa aiba
servicii de integrare cu Sistemul de Asigurare
Medicala.

I

Figura 76. Schema funcţională a Sistemului Informaţional integrat la nivel de spital

informaţiile medicale şi, implicit, costurile aferente, atât la nivelul cabinetului de
medicină de familie, cât şi la nivelul policlinicii, respectiv spitalului, datele fiind
disponibile în mod centralizat sau detaliat, după caz, atât pentru utilizare locală, cât
şi pentru forurile superioare.
Astfel. Ministerului Sănătăţii dispune de toate informaţiile (medicale, financi
are etc.) necesare pentru formarea şi estimarea unei imagini reale şi exercitarea în
mod coerent a măsurilor corective şi de optimizare prin stabilirea liniilor directoare
decizionale şi implementarea acestora {figura 77).
Ştiind că generează costuri atât efectuarea actului medical, cât şi administrarea
de proceduri, medicaţie, investigaţii etc., există posibilitatea evaluării la fiecare
nivel şi orice moment a aspectului financiar real. Compania Naţională de Asigurări
în Medicină, cu rol principal de urmărire a serviciilor prestate, dispune astfel de un
suport solid în efectuarea activităţilor financiare asociate.
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Accesarea în mod securizat a acestor informaţii dă posibilitatea de a concretiza
conceptul de telemedicină - teleradiologie - telediagnosticare, de a realiza un in
strument facil în monitorizarea şi controlul costurilor. Sistemul va permite, totoda
tă. prin flexibilitate, interfaţare şi interconectare, evaluarea stării de sănătate reale
^ şi desfăşurarea activităţilor la standardele europene şi internaţionale.
Un exemplu concret în prezentarea fluxului informaţional poate fi ilustrat prin
descrierea transmiterii electronice a trimiterilor (figura 78).

Figura 78.
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30.6. SISTEMUL INFORMAŢIONAL
FURNIZOR DE SERVICII INFORMAŢIONALE MEDICALE
30.6.1. DESCRIERE GENERALĂ

Sistemul Informaţional de Management pentru Sectorul Sănătăţii în Republi
ca Moldova se va folosi ca suport în luarea deciziilor la nivel de stat şi regional,
precum şi ca un instrument pentru analizarea tendinţelor din sectorul sănătăţii din
Moldova, calcularea tarifelor naţionale la serviciile medicale şi generarea datelor
statistice oficiale privind serviciile medicale.
Se începe de la un sistem informaţional pentru instituţiile medico-sanitare,
care ar garanta producerea unor date primare veridice la nivelul instituţiilor, medico-sanitare, derivate din activitatea cotidiană a acestora.
Sistemul Informaţional Integrat colectează informaţii de la toate instituţiile
medicale din Moldova în format standard de schimb de date, acordând factorilor de
decizie din domeniul sănătăţii informaţii utile, ce reies din datele colectate.
Sistemul este proiectat într-o structură ierarhică având la baza piramidei fur
nizorii de servicii medicale (medicii de familie, spitale etc. şi în vârful piramidei
Ministerul Sănătăţii şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină, care recep
ţionează, colectează, agregă şi procesează date sintetice Ia nivel naţional, gestio
nează activităţile instituţiilor medico-sanitare din ţară, asigurând în acelaşi timp şi
interfaţa dintre sistemul sanitar şi celelalte sisteme naţionale de evidenţă.
30.6.2.
COMPONENTE
ALE SISTEMULUI - FURNIZORI DE SERVICII MEDICALE

Spitale/policlinică
Soluţia informatică pentru aceste instituţii este una complexă, de tip modular,
acoperind întreaga activitate a unei unităţi sanitare moderne.
Scopul implementării Sistemului Informaţional Integrat este creşterea calităţii
şi a eficienţei actului medical, concomitent cu scăderea costurilor necesare pentru
desfăşurarea acestuia.
Obiectivele urmărite sunt:
- accesarea rapidă a tuturor datelor despre pacienţi;
- confidenţialitatea datelor referitoare la pacienţi;
- îmbunătăţirea fluxului informaţional intern;
- accesul securizat din exteriorul unităţii sanitare la informaţiile acesteia.
Interfaţa întregului sistem trebuie sa fie unitară, accesibilă tuturor tipurilor de
utilizatori, lucru ce permite utilizarea facilă a aplicaţiilor datorită folosirii aceloraşi
machete în întregul program.
Aplicaţia trebuie să fie structurată pe nivele logice, fiecare nivel prevăzând
funcţii de întoarcere la nivelul anterior sau părăsirea acestuia. Elementele de inter
acţiune cu aplicaţia vor fi configurabile de către administratorul sistemului.
întreaga interfaţă, help-ul şi mesajele de avertizare vor fi în limba română. Se
vor utiliza mesaje de avertizare în întreaga aplicaţie, care vor ajuta la eliminarea
erorilor de introducere a datelor.
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în continuare, vor fi prezentate modulele de bază ale sistemului integrat şi
principalele lor caracteristici şi funcţionalităţi.

Modulul Birou internări, Secţii, Sală de operaţie,
Ambulatoriu de specialitate
Modulul acoperă toate activităţile desfăşurate în diversele locaţii de primire a
pacienţilor în spital/policlinică, unităţi primiri urgenţe, gărzi, biroul de internare,
cabinete ambulatoriu de specialitate, cabinete de stomatologie, secţii, permiţând
culegerea diverselor date despre pacient. într-o bază de date unică, indiferent de
locaţia de unde sunt culese acestea.
La introducerea datelor despre un pacient nou, care vine la respectiva unitate
sanitară, în bază de date se va genera un dosar electronic al pacientului, care va
conţine, sub formă arborescentă, toate detaliile legate de prezentările şi internările
acestui pacient în unitatea sanitară.
La prezentarea unui pacient în unitate (fie că el vine sau este adus la unitatea
de primiri, urgenţe. în gardă ori biroul de internare sau vine ca urmare a unei pro
gramări), el va fi căutat în baza de date unică a spitalului. în funcţie de anumite date
personale (nume, prenume, IDNPetc.).
Dacă pacientul va fi regăsit în baza de date pe baza criteriilor de căutare, aces
tuia i se va face o prezentare nouă. în acest fel dosarul lui electronic gestionat de
sistemul informaţional fiind reactualizat cu noile informaţii.
Dacă pacientul nu a mai fost în respectiva unitate sanitară (el nu va fi regăsit în
baza de date), pentru el va trebui generat un dosar electronic, care din acest moment
va conţine toate datele culese despre pacientul respectiv.
La momentul generării unui dosar electronic nou, pentru pacientul în cauză pot
fi culese în baza de date diverse informaţii, cum ar fi: datele paşaportului pacien
tului. datele legate de numele mamei şi tatălui, datele legate de domiciliul stabil şi
cel flotant, diverse observaţii medicale, datele legate de trimiterea şi sosirea paci
entului şi eventual ale însoţitorului acestuia, datele legate de asigurarea de sănătate
a pacientului, datele legate de ocupaţia acestuia etc.
După completarea acestor date. se va trece la completarea datelor de examina
re a pacientului. în cazul în care el a venit în camera de gardă, la unitatea de primiri
urgenţe sau în cabinetele de specialitate.
Alături de datele de examinare, pacientului i se pot asocia procedurile medi
cale efectuate, i se poate face cerere de analize, i se pot prescrie medicamente sau
asocia diverse consumuri medicale.
După completarea tuturor acestor date de examinare, se vor completa datele
clinice ce ţin de internarea pacientului (diagnostic, tip internare, secţie, medic cu
rant. regim etc.). se va genera şi tipări foaia de observaţie clinică generală cu datele
pacientului.
Dacă pacientul se prezintă la biroul de internare, după introducerea datelor
personale sau regăsirea sa în baza de date el va fi internat, generând, în mod similar,
foaia personală de observaţie.
Fie că pacientul vine la biroul de internări sau în una din gărzile spitalului,
foaia de observaţie va fi unică pe spital, numărul acesteia fiind generat de către
calculator în ordinea sosirii pacienţilor.
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Dacă un pacient a mai trecut prin unitatea sanitară, despre el fiind culese di
verse informaţii ce ţin de internările şi tratamentele sale, la o prezentare nouă a sa,
el va putea fi regăsit, împreună cu toate aceste date din istoricul său medical, în
funcţie de datele Iui personale sau numărul foii de observaţie din trecut.
In întreg sistemul integrat, nu numai acest modul trebuie să permită extragerea
rapidă a tuturor informaţiilor despre un pacient tratat în respectiva unitate sanita
ră prin intermediul istoricului medical al acestuia. In cadru! istoricului medical al
unui pacient se vor regăsi toate prezentările, examinările şi internările acestuia,
iar pentru fiecare dintre acestea se vor regăsi detaliile de prezentare, detaliile de
examinare, procedurile şi intervenţiile efectuate, medicaţia. analizele de laborator,
detaliile de internare, diagnosticele, examinările radiologice şi diverse alte date ce
au fost culese despre pacient.
In mod similar, modulul răspunde şi activităţilor desfăşurate în ambulatoriu
sau în cabinetele de stomatologie, pacienţii fiind gestionaţi de către sistem în ca
drul aceleiaşi baze de date. Similar, pot fi create dosare electronice noi sau regăsiţi
pacienţi, care ai: mai fost trataţi în respectiva unitate sanitară. Internarea pacienţilor
poate fi efectuată şi din cabinetul de specialitate din ambulatoriu (în cazul în care
acestea se află în cadrul spitalelor).
Modulul dispune şi de un set de rapoarte, din care pot fi tipărite sau exportate,
în diverse formate, rapoarte de activitate pe diverse compartimente de primire, pe
medici, rapoarte de consumuri, rapoarte pe proceduri efectuate, etc.
După generarea foii de observaţie clinică generală, pacientul va fi regăsit în
cadrul modulului şi vor putea fi urmărite toate activităţile desfăşurate pe perioada
tratamentului său.
Pentru un pacient internat în cadrul unei secţii din spital (staţionar), se vor
putea cere analize direct din laborator, prin intermediul sistemului integrat. De ase
menea, tot prin intermediul sistemului, pentru pacient pot fi prescrise medicamente
din cadrul farmaciei spitalului. Pacientul internat poate fi programat la examinări
şi examinat şi de către alte departamente, datele rezultate în urma examinării fiind
asociate în dosarul electronic unic al pacientului. Similar, la terminarea analizelor
de laborator sau la eliberarea medicamentelor din farmacie, datele respective vor fi
asociate foii de observaţie a pacientului, pe baza lor putându-se calcula costuri de
tratament ale pacientului, alături de alte consumuri ale acestuia.
La nivelul secţiilor, se vor putea efectua diverse operaţiuni şi vor putea fi cu
lese diverse informaţii, cum ar fi: completarea datelor de internare ale pacientului,
completarea diagnosticelor pacientului, schimbarea medicului curant, a salonului
sau a regimului de masă, internarea unui însoţitor pentru pacient, efectuarea de pro
ceduri şi intervenţii medicale, prescrierea de medicamente, cererea de analize către
laborator, urmărirea evoluţiei pacientului, efectuarea de examene clinice, asocierea
de diverse consumuri pentru pacient, transferul acestuia în altă secţie, anularea in
ternării etc.
La finalul tratamentului unui pacient, în program pot fi introduse datele de
externare ale acestuia, generându-se apoi biletul de externare.
Pentru secţiile speciale, de tip terapie intensivă, bloc operator, departament
urgenţe, hemodializă etc., sistemul trebuie să permită culegerea de date specifice
activităţilor desfăşurate pe acele compartimente ale spitalului.
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Fiecărei manevre medicale, analize de laborator etc. i se pot asocia anumite
cantităţi de materiale sau anumite costuri, acestea fiind încărcate la efectuarea lor în
mod automat sau manual, atunci când pentru anumite proceduri nu au fost normate
aceste consumuri.
Acest modul permite şi urmărirea tuturor activităţilor desfăşurate în secţiile ce
au pacienţi înscrişi în programe naţionale.
La fel ca şi celelalte module ale sistemului, acest modul va necesita o gamă
variată de rapoarte, printre care: foaia de observaţie zilnică, foaia de alimentaţie,
centralizatorul de mişcări, diverse rapoarte de activitate pe medic, pe zile, pe secţii,
pe compartimente, pe proceduri efectuate, pe diagnostice, rapoarte de consumuri
pe pacienţi etc.

Modulul Laborator
Modulul Laborator este soluţia de informatizare şi automatizare a laborato
rului din spital/policlinică. Programul va permite atât conectarea şi recepţionarea
rezultatelor de la analizoare, cât şi urmărirea întregului flux al pacienţilor.
Pentru pacienţii înregistraţi în baza de date, aflaţi în camerele de gardă, în ca
binetele de ambulatoriu sau internaţi în secţii, se vor efectua cereri de analize către
laborator. Toate analizele dintr-o recoltare a unui pacient se vor grupa într-un set
de analize ce va fi identificat prin intermediul unui identificator tip etichetă de cod
de bare.
La primirea probelor (identificate prin etichete de cod de bare) în laborator,
acestea vor fi distribuite către analizoare, cele care pot fi conectate la sistem trimi
ţând în mod automat rezultatele. Pentru analizele ce trebuie efectuate manual, sau
în cazul celor efectuate pe analizoare ce nu pot fi conectate, rezultatele vor fi intro
duse manual de către operatori şi se vor regăsi în foaia de observaţie şi în istoricul
medical al pacientului corespunzător.
După validarea rezultatelor în laborator, acestea pot fi vizualizate în foaia de
observaţie şi în istoricul medical al pacientului, pe baza lor tipărindu-se buletinul
de analize.
Alături de rezultatele analizelor, vor fi configurate şi consumuri de materiale
sau valorice pe diversele analize efectuate de laborator, aceste consumuri sau valori
putând fi calculate alături de celelalte consumuri ori valori pentru fiecare pacient.
Şi la nivelul modulului Laborator sunt necesare diverse rapoarte de activitate, pe
compartimente, pe tipuri de analize, pe medici etc.

Modulul Farmacie
Modulul Farmacie realizează informatizarea tuturor activităţilor desfăşurate
în cadrul farmaciilor cu circuit închis ale spitalului şi policlinicii. Este necesară
gestiunea cantitativ-valorică a medicamentelor din farmacie. La fel ca şi modulul
Laborator, modulul farmacie trebuie integrat cu celelalte module ale sistemului
informaţional, ducând cont de cererea de medicamente pe secţii/cabinete către far
macie în bază de condică sau reţetă. Eliberarea medicamentelor se face cantitativvaloric pe pacient, în conformitate cu reglementările existente, stocurile farmaciei
reactualizându-se într-un proces continuu.
Modulul trebuie sa îndeplinească următoarele cerinţe:
- introducerea facturilor de m edicam ente şi generarea docum entelor de
recepţie;
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-

ieşirea de medicamente din diverse gestiuni administrate, cantitativ-valoric, atât pe reţetă, cât şi pe foaia de observaţie;
- transferul de medicamente între diversele gestiuni configurate;
- producerea de medicamente în cadrul farmaciei.
Pe baza diverselor tipuri de intrări şi ieşiri, se pot tipări rapoarte de gestiune,
centralizatoare de consumuri, generarea de fişiere pentru export către compania de
asigurări, inventariere etc.
Acestea se vcr adăuga la celelalte consumuri ale pacientului (materiale nor
mate pe proceduri, consumuri pe laborator, materiale consumate pentru diverse
examinări etc.).
Similar cu modulele prezentate anterior, modulul Farmacie necesită o gamă
variată de rapoarte specifice activităţilor desfăşurate la nivelul farmaciei.

Modulul Imagistică medicală
Modulul Imagistică medicală permite urmărirea activităţilor desfăşurate în ca
drul acestor compartimente, precum şi a consumului de materiale (introducerea
acestora poate fi făcută manual sau automat prin normarea unor proceduri sau in
tervenţii cu diverse materiale sanitare).
Toate rezultatele vor fi ataşate în foaia electronică şi în istoricul medical al
pacientului, acestea putând fi vizualizate din diversele locaţii ale spitalului.
în cazul generării de imagini radiologice digitale (format DICOM) de la diver
sele aparate radiologice, acestea vor fi asociate foii de observaţie şi istoricului me
dical al pacientului, existând posibilitatea vizualizării acestora oricând este cazul
de pe orice staţie de lucru din sistem.
în cadrul acestui modul pot fi obţinute rapoarte specifice de activitate, de con
sumuri pe pacient, pe medic etc.

Modulul Statistică şi Rapoarte Medicale
Fiecare modul va dispune de rapoarte specifice. Totuşi, de la anumite staţii
de lucru, pe baza unei parole cu acces de administrator, se vor putea obţine toate
aceste rapoarte specifice tuturor activităţilor din spital. Printre acestea enumerăm
următoarele: raport prezentări şi examinări, foaia de mişcare, centralizator de miş
cări, foaia de alimentaţie, rapoarte de activităţi pe departamente, rapoarte legate
de numărul de examinări, rapoarte legate de asigurarea medicală, durata medie de
spitalizare etc.
Pe lângă acestea, se pot obţine şi anumite rapoarte pentru management, legate
de activitatea departamentelor, consumuri pe secţii, medici, număr de manevre me
dicale efectuate pe secţii, pe medici, pe gărzi etc., toate ilustrate sub formă tabelară
şi grafică.

Modulul Decont de cheltuieli pe pacient
Toate serviciile medicale, de care a beneficiat pacientul pe parcursul episodu
lui de tratament, vor trebui strânse şi evidenţiate într-un decont de cheltuieli, fiind
împărţite în următoarele categorii:
- Proceduri medicale. Aici apar procedurile medicale (inclusiv investigaţii
radiologice) efectuate pacientului pe durata spitalizării.
- Analize. Aici apar analizele medicale efectuate pacientului pe durata spi
talizării.
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-

-

-

Medicaţie. în decont apar medicamentele administrate pacientului pe du
rata spitalizării, împreună cu preţul lor de achiziţie preluat din gestiunea
farmaciei.
Materiale consumate. în această categorie sunt cuprinse materialele sanita
re ce pot fi identificate ca şi consumate pentru pacientul respectiv pe durata
spitalizării. Ele sunt prescrise pe bază de foaie de observaţie pentru paci
enţii internaţi pe secţii sau pe bază de reţete pentru pacienţii examinaţi în
cabinetele de specialitate.
Servicii de cazare. Se vor defini tipuri de cazare pentru internările în secţiile
spitalului. Pentru acestea, se va trece preţul definit pe oră de spital şi/sau
preţul definit de compania de asigurări. Tipul de cazare se stabileşte Ia in
ternarea pacientului şi se modifică pe parcursul perioadei de spitalizare,
în decont apar tipurile de cazare ca servicii de cazare, de care a beneficiat
pacientul pe perioada de spitalizare, numărul de ore pentru fiecare tip de
cazare şi preţul pe oră definit de către spital pentru acel tip.
Servicii de masă. Se vor defini regimuri de masă cu preţul pe zi stabilit de
spital şi/sau cel prevăzut de compania de asigurări. Regimul de masă se
poate stabili la internarea pacientului şi modifica pe parcursul perioadei de
spitalizare. în decont apar regimurile de masă, de care a beneficiat pacientul
pe perioada de spitalizare, numărul de zile pentru fiecare regim şi preţul pe
zi definit de către spital pentru acel regim.
30.6.3. MEDICINA DE FAMILIE

Aplicaţia software destinată evidenţei lucrului medicilor de familie permite
realizarea gestiunii electronice a pacienţilor şi a întregii activităţi medicale desfăşu
rate de personalul cabinetului. Sistemul trebuie să asigure legătura dintre cabinetul
medicului de familie şi instituţiile ierarhic superioare, prin facilitarea obţinerii:
- rapoartelor de activitate periodice;
- rapoartelor către instituţiile ierarhice.
Sistemul informaţional trebuie să funcţioneze Ia un număr estimat de 2 100
medici de familie (staţii de lucru), cu posibilitate de extindere.
Acesta va trebui sa funcţioneze în două module, anume în modul monopost,
şi modul de lucru în reţea - utilizatorii se vor conecta la aceeaşi bază de date.
Se impune implementarea de mecanisme specifice acestui mod de lucru, precum
administrarea accesului concurenţial la date, gestiunea utilizatorilor ce pot accesa
datele, rcstricţionarea accesului utilizatorilor.
Sistemul trebuie să permită efectuarea unor copii de siguranţă a datelor folosite
în aplicaţia instalată la fiecare medic de familie, precum şi restaurarea datelor în
situaţii fors majore, cu pierderi nule sau minime de date.
Din punct de vedere funcţional, un astfel de sistem trebuie să conţină următoa
rele module şi funcţionalităţi descrise la fiecare dintre ele:
-
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Modulul Registre - asigură evidenţa registrelor pacienţilor: registru copii,
adulţi, gravide, cronici etc;
Modulul Planificări - pentru evidenţa electronică eficientă a programărilor
în cabinetul medical: gestiunea se va efectua pe ore/zile/săptămâni/luni şi
pe fiecare medic în parte;

-

-

-

Modulul Rapoarte - asigură transferul datelor către instituţiile superioare
ierarhic (Spital. Compania Naţională de Asigurări în Medicină). Permite
regăsirea informaţiilor după diverse criterii, în forme standard, impuse de
legislaţie, precum şi personalizate în funcţie de necesităţi;
Modulul de Integrare - va asigura comunicarea cu instituţiile ierarhice,
exportul datelor medicale despre pacienţi către alţi medici de familie sau
importul datelor pacienţilor veniţi de la alt medic de familie (de exemplu,
la schimbarea adresei);
M odulul Nomenclatoare - asigură suportul funcţional pentru celelalte mo
dule prin gestiunea informaţiilor de bază la nivelul aplicaţiei: localităţi,
străzi, servicii şi grupe de servicii, categorii de asiguraţi şi grupe de vârstă,
specialităţi medicale.
30.6.4. A L T E F U N C Ţ I I N E C E S A R E

-

-

Aplicaţia va permite tipărirea diverselor acte: adeverinţe, bilete de trimite
re. reţete.
Va permite transferul dosarului electronic al pacientului către alţi furnizori
de servicii medicale: medici, spitale, policlinici, în format electronic.
Fişa pacientului - sistemul va oferi posibilitatea de adăugare/ vizualizare/
modificare/tipărire a fişei pacientului.
Sistemul va pune la dispoziţia medicilor o serie de rapoarte statistice gene
rate pe baza datelor din sistem.
Sistemul va permite înregistrarea sesizărilor, reclamaţiilor şi propunerilor,
precum şi tipărirea acestora pentru a fi afişate, în conformitate cu reglemen
tările existente.
Menţine legătura cu instituţiile statului cu răspundere în aria medicini pre
ventive.
Integrează informaţiile medicale primite de la unităţile responsabile de Me
dicina de Urgenţă.
30.7. SISTEM INFORM AŢIONAL DE TELERADIOLOGIE
30.7.1. D E S C R I E R E G E N E R A L Ă

Această soluţie trebuie să folosească un sistem de tip PACS (Picture Archiving
and Communication System) - sistem digital proiectat pentru arhivarea, salvarea şi
afişarea imaginilor DICOM în vederea diagnosticării. Acest tip de sistem trebuie să
integreze toate sistemele de achiziţie, stocare şi diagnosticare din secţiile de ima
gistică/radiologie dintr-un spital într-o reţea de tip PACS şi să ofere posibilitatea
integrării cu alte aplicaţii la nivelul spitalului.
Componentele de bază ale unui sistem PACS sunt:
Serverul de imagini este destinat stocării instanţelor DICOM primite de la alte
noduri DICOM din reţea (fie modalităţi, fie alte aplicaţii compatibile DICOM), pe
care le memorează pe termen scurt sau lung. Imaginile DICOM vor putea fi acce
sate de către doctorii din departamentele imagistică şi radiologie în orice moment.
Staţiile de diagnosticare sunt aplicaţii de tip client ce stochează temporar
instanţele DICOM (imagini, documente/rapoarte, înregistrări audio), instanţe ce
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sunt aduse de la serverul de imagini prin cereri specifice. Staţiile de diagnosticare
sunt folosite pentru vizualizarea imaginilor unei examinări în vederea interpretării
acestora. în general, aplicaţia, fiind destinată medicilor radiologi şi celor din depar
tamentul imagistică, va oferi acestora posibilitatea de a prelucra grafic imaginile,
ducând la eficientizarea procesului de diagnosticare.
Procesarea imaginilor include: scanare, contrast şi luminozitate, mărire, filtra
re, diferite tipuri de măsurători (inclusiv volumetrice) şi rotire etc., cu posibilitatea
salvării modificărilor aduse imaginilor prin salvarea stărilor de prezentare şi a cap
turilor de imagine sau prin exportul imaginilor în format JPEG/HTML/DICOM/
DICOMDIR.
Staţiile de vizualizare sunt asemănătoare staţiilor de diagnosticare, oferind
multiple posibilităţi de lucru cu imaginile, însă nu includ toate posibilităţile staţiilor
de diagnosticare. Aceste aplicaţii sunt utile în celelalte secţii ale spitalului.
în cazul generării de imagini radiologice digitale (format DICOM) de la di
verse aparate radiologice, acestea vor fi asociate foii de observaţie şi istoricului
medical al pacientului, existând posibilitatea vizualizării lor oricând este cazul, de
pe orice staţie de lucru din sistem.
Toate examinările şi imaginile radiologice pot fi arhivate pe termen lung, pre
cum şi inscripţionate pe CD/DVD.
30.7.2. P R E Z E N T A R E A F L U X U L U I D E L U C R U

Prezentarea fluxului de lucru pentru diagnosticarea unui caz într-o secţie de
radiologie va trebui să urmărească toţi paşii, de la venirea pacientului în spital pană
la încheierea acestui caz. Este prezent un posibil flux de lucru, alte alternative fiind
posibile în funcţie de configurări şi implementare (figura 79).

Figura 79.
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Prezentarea fluxului informaţional în cadrul unui sistem de tip P A C S

Atunci când pacientului aflat într-un spital i se va face o examinare radiologică
prin una dintre modalităţile disponibile în spital, imaginile generate la modalitate
vor fi trimise la Serverul de Imagini. Imaginile generate vor forma un studiu şi vor
fi stocate în formatul DICOM, „nealterate”, în aceeaşi formă, în care au venit. Doar
numai studiile recente sau cele recent analizate vor fi stocate astfel încât să fie uşor
accesibile. Restul studiilor se vor stoca într-o arhivă pe termen lung.
Imaginile stocate pot fi accesate de la orice nod al reţelei PACS, ţinându-se
cont de configurările reţelei PACS. Imaginile DICOM pot fi accesate de medicii
din secţiile de radiologie şi imagistică în orice moment, cu condiţia ca politicile de
securitate stabilite în faza de configurare să permită acest lucru.
Se pot folosi reguli de auto-rutare (stabilite în faza de configurare), studiile pot
fi trimise direct la o anume staţie de diagnosticare, unde radiologii cu drepturi de
vizualizare pot diagnostica cazul {figura 80).

Figura 80. Procesul de diagnosticare
30.8. MEDICINA DE URGENŢĂ
Această secţiune a sistemului informaţional este destinată gestionării, planifi
cării şi optimizării proceselor desfăşurate în cadrul Staţiilor de Asistenţă Medicală
Urgentă ale Republicii Moldova. Ea permite o mai bună gestionare a apelurilor la
numărul de telefon unic „903” şi o coordonare optimizată între dispecerate, echi
pajele de pe ambulanţe, punctele de asistenţă medicală de urgenţă şi spitalele de
serviciu, la care vor ajunge respectivele cazuri.
în primul rând, dispeceratele dispun de posibilitatea accesării rapide a informa
ţiilor privind echipajele de ambulanţă disponibile şi medicii calificaţi pentru fiecare
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caz în parte. La nivelul dispeceratelor, e foarte necesară posibilitatea de accesare şi
consultare a datelor critice ale pacienţilor cu urgenţe (grupa sangvină, alergii, boli
cronice etc.), în special în cazul bolnavilor cronici.
Echipajele de pe ambulanţe vor putea gestiona fişele specifice:
- fişa de solicitare a asistenţei medicale de urgenţă;
- foaia de însoţire a fişei de solicitare a asistenţei medicale de urgenţă.
Este puţin probabil că va fi eficient ca echipajele ambulanţelor să fie dotate
cu dispozitive mobile (gen laptop sau Tablet PC) pentru gestionarea electronică a
acestor fişe, datorită gradului de urgenţă implicat şi a timpului scurt disponibil, dar,
odată cazurile rezolvate, informaţiile vor fi completate în sistemul informatic.
De asemenea, este necesară gestionarea medicamentelor şi a materialelor sani
tare la nivelul fiecărei staţii de asistentă medicală de urgentă, respectiv ambulanţe.
Acest sistem informatic trebuie să dispună de o serie de rapoarte specifice ac
tivităţii de asistenţă medicală de urgenţă, care vor fi necesare atât pentru uzul intern
al unităţii sau al reţelei de asistenţă medicală de urgenţă, cât şi pentru raportările
către forurile superioare: registrul de evidenţă a solicitărilor asistenţei medicale de
urgenţă, registrul de evidenţă a activităţii Staţiei de Asistenţă Medicală Urgentă,
dările de seamă privind activităţile staţiilor de asistenţă medicală urgentă şi a indi
catorilor statistici etc.
Sistemul informaţional permite astfel luarea deciziilor optime pentru rezolva
rea cazurilor de urgenţă, prin punerea la dispoziţ.t de către toţi actorii implicaţi a
informaţiilor vitale pentru tratarea cazurlor.
30.9. MEDICINA PREVENTIVĂ
30.9.1. D E S C R I E R E G E N E R A L Ă

Reţeaua naţională de supraveghere şi control a bolilor transmisibile din cadrul
Serviciul Sanitar Epidemiologie de Stat al Republicii Moldova cuprinde totalitatea
structurilor medicale, care participă la colectarea sistematică şi continuă, analiza,
interpretarea şi diseminarea datelor privind bolile transmisibile.
Această reţea efectuează studii epidemiologice pentru cunoaşterea evoluţiei
şi răspândirii bolilor transmisibile în timp şi spaţiu şi analizează factorii de risc, în
scopul elaborării măsurilor de prevenire, supraveghere şi control adecvate.
Pentru îndeplinirea acestor obiective reţeaua naţională de supraveghere şi con
trol a bolilor transmisibile trebuie să se bazeze pe un sistem informaţional eficient.
Este necesar ca informaţia să circule în sistem conform cu circuitele stabilite prin
acte normative.
Sistemul informaţional din cadrul reţelei de supraveghere a bolilor transmi
sibile trebuie să îi ajute pe cei implicaţi, de la toate nivelurile, să îşi desfăşoare
activităţile specifice.
Modalitatea de raportare a bolilor transmisibile va fi definită şi detaliată pentru
fiecare boală, în sensul că procedurile de raportare vor fi documentate.
Procedurile de raportare implică operaţii asupra diverselor formulare de tip
fişă de declarare, suspiciune de caz, fişă de anchetă etc. Aceste formulare, ca şi
fluxul de raportare, sunt specifice fiecărei boli cu raportare nominală sau numerică.
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Sistemul informaţional trebuie să permită utilizatorilor să execute aceste proceduri
de raportare în interiorul aplicaţiei.
Domeniul sistemului informaţional pentru medicina preventivă este raportarea
şi supravegherea bolilor transmisibile în cadrul reţelei naţionale de epidemiologie
şi reprezintă o aplicaţie distribuită, prin care se poate realiza raportarea tuturor bo
lilor transmisibile, el intră în aria de interes a Serviciului Sanitar Epidemiologie de
Stat (SSES) al Republicii Moldova.
Astfel:
- Sistemul informaţional trebuie să automatizeze mecanismul de raportare
specific pentru fiecare boală transmisibilă în parte.
- Sistemul informaţional va genera rapoarte cu date agregate după diverse
criterii pentru fiecare boală transmisibilă în parte.
- Utilizarea sistemului informaţional nu trebuie să fie condiţionată de existen
ţa în prealabil a unor cunoştinţe detaliate despre procedurile de raportare.
Din punct de vedere funcţional, un astfel de sistem trebuie sa conţină următoa
rele module si funcţionalităţi descrise la fiecare dintre ele:
Modulul Culegerea datelor
Modulul de culegere a datelor trebuie sa permită iniţierea şi urmărirea proce
durilor de raportare pentru o boală transmisibilă raportată nominal sau iniţierea unei
proceduri de raportare numerică de către un utilizator al sistemului. Modulul trebuie
să urmărească, pentru fiecare boală transmisibilă raportată nominal sau numeric,
procedurile specifice de raportare. Modulul trebuie să permită completarea de către
utilizatori a formularelor de raportare. Formularele de raportare vor fi complexe ca
şi variabilitate a conţinutului şi vor fi supuse mai multe reguli de completare. Siste
mul informaţional va trebui să garanteze respectarea regulilor de completare.
Modulul Regăsirea informaţiilor
Modulul trebuie să permită tuturor utilizatorilor regăsirea datelor de raportare,
separat pe procedurile de raportare numerică şi nominală. Sistemul informaţional
va trebui să permită definirea mai multor seturi de criterii de căutare a raportărilor
/ cazurilor.
Modulul Agregarea datelor şi Raportare
Modulul trebuie să asigure facilităţile de raportare ale soluţiei informatice.
Modulul trebuie sa aibă capacitatea de a genera rapoarte prin agregarea datelor de
la orice nivel, prin prezentarea lor atât tabelară, cât şi grafică.
30.9.2. A L T E F U N C Ţ I O N A L I T Ă Ţ I

-

Sistemul informaţional trebuie să asigure autentificarea utilizatorilor.
Sistemul informaţional trebuie să asigure uşurinţa în utilizare a sistemului.
Sistemul informaţional trebuie sa aibă capacitatea de a tipări formulare de
raportare a bolilor transmisibile.
Sistemul informaţional trebuie să dea posibilitatea vizualizării grupate a
tuturor fişelor asociate unui caz, în funcţie de drepturile utilizatorului.
Soluţia informaţională va fi însoţită de un sistem de help, care va asista
utilizatorii prin explicarea facilităţilor, pe care le oferă.
Sistemul va prezenta o interfaţă utilizator unitară şi intuitivă.
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30.9.3. CERINŢE FUNCŢIONALE DE FLEXIBILITATE ALE APLICAŢIEI

Cerinţele funcţionale de flexibilitate se datorează identificării mai multor vec
tori de variabilitate în cadrul domeniului aplicaţiei (sistemul de raportare şi urmă
rire a bolilor transmisibile).
Aceşti vectori de variabilitate reprezintă „direcţii”, după care vor varia, în
timp, detaliile specifice, care definesc modul cum se face raportarea pentru o anu
mită boală transmisibilă.
Modificarea în timp a specificaţiilor de raportare este un proces normal, care
are drept cauze:
- evoluţia procesului de reglementare la nivel naţional;
- necesitatea adoptării unor măsuri datorate unor reglementări la nivel euro
pean sau internaţional;
- dinamica domeniului medical, în general;
- necesitatea de a răspunde unor situaţii epidemiologice particulare la nivel
naţional.
Soluţia informatică trebuie sa se poată adapta uşor Ia modificări ale specifica
ţiilor funcţionale, de genul:
- Apariţia de noi boli transmisibile, a căror raportare trebuie inclusă în siste
mul informaţional;
- Modificări asupra fişelor de raportare pentru o anumită boală transmisibilă.
- Modificarea circuitului fişelor şi a regulilor de completare aferente.

30.10.
COMPONENTA
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ
Sistemui implementat în cadrul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
şi la nivelul Agenţiilor Teritoriale are rolul de a gestiona fluxurile informaţionale şi
economico-financiare în legătură cu furnizorii de servicii medicale, cu care se află
în relaţii contractuale, precum şi monitorizarea activităţii acestora. El are ca scop:
- Gestionarea fluxului de date în mod unitar.
- Administrarea optimă a resurselor tehnice, financiare şi informaţionale.
- Managementul operaţional eficient.
- Asigurarea controlului calităţii serviciilor medicale şi farmaceutice.
- Suportul informaţional corect şi complet necesar factorilor de decizie.
- Raţionalizarea costurilor din sistemul de sănătate.
Sistemul implementat asigură următoarele elemente:
- Acces rapid la informaţiile existente în sistem.
- Interfaţa utilizator intuitivă, uşor de folosit.
- Modalitate de operare similară pentru toate modulele sistemului.
- Restricţionarea accesului utilizatorilor la anumite proceduri/fluxuri.
- Asigurarea protecţiei şi confidenţialităţii datelor.
- Sistem de prevenire a introducerii datelor eronate din punct de vedere logic.
- Salvarea modificărilor efectuate sau renunţarea la modificările efectuate,
indiferent de tipul de document accesat.
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Sistemul va permite accesul la informaţiile şi funcţionalităţi implementate
în urma autentificării utilizatorului printr-o parolă. Parola poate fi modifi
cată de utilizator oricând doreşte.
Utilizarea codurilor şi nomenclatoarelor naţionale pentru înregistrarea acti
vităţilor.
Bază de date centralizată la Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
Interconectare între agenţiile teritoriale şi sediul Companiei Nationale
(VPN).
Sistemele informaţionale de la agenţiile teritoriale vor trimite date către
Compania Naţională în vederea centralizării. Procesul se realizează fie au
tomat (via VPN/Internet), fie manual (mediul de stocare cu datele este dus
la Compania Naţională).

Aspecte legate de implementarea, întreţinerea şi actualizarea sistemului
Arhitectura sistemului permite lucrul în reţea - cerinţă impusă de faptul că mai
mulţi utilizatori se vor conecta la aceeaşi bază de date.
Pentru a asigura actualizarea sistemului în funcţie de modificările impuse de
eventuale reglementări viitoare, este necesară existenţa unui modul de actualizare
automată a sistemului. Sistemul funcţionează în cadrul reţelei interne a Companiei
Naţionale de Asigurări în Medicină şi în cadrul reţelei fiecărei Agenţii Teritoriale.
Sistemul implementat va asigura arhivarea datelor pe o perioadă mai mare
de timp.
30.11.
COMPONENTA
DESTINATĂ CONSUMATORILOR DE INFORMAŢIE
Fluxuri de informaţii în mediul statistic
Fluxul informaţiilor privind centralizarea datelor statistice se realizează în
două moduri:
- fluxul regulat, corespunzător rapoartelor periodice;
- fluxul neregulat, corespunzător cererilor spontane ale forurilor superioare.
Fluxul regulat este controlat prin metode de optimizare şi de calcul, începând
cu cel mai coborât nivel de stocare a informaţiei disponibil fără a împiedica alte
proceduri statistice să îşi desfăşoare cursul şi fără pierderea datelor brute în favoa
rea unei forme caracteristice unui tip singular de raport.
Fluxul neregulat se referă la rapoartele şi situaţiile statistice cerute în mod
spontan de forurile superioare, fără a putea fi precalculate sau prevăzute.
Modalitatea de colectare a informaţiilor statistice
Informaţiile statistice colectate în mod automat reprezintă datele statistice,
care se cer sau urmează a fi cerute la intervale de timp cunoscute, eventual precal
culate.
Informaţiile statistice, care trebuie colectate la cerere necesită un timp mai
mare de răspuns, însumând aici timpii de colectare a datelor şi procesarea lor în
vederea obţinerii vizualizării statistice.
Datele statistice colectate de la nivel local sunt transportate direct într-un ser
ver central. Rapoartele statistice necesare a fi elaborate la nivel raional (la un nivel
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intermediar între nivelul regional şi nivelul central) sunt extrase din serverul cen
tral, având astfel la dispoziţie un proces unitar de validare a datelor statistice.
Modalitatea de calcul statistic
Calculul statistic în cazul fluxurilor regulate este preconfigurat la toate nivelu
rile de stocare a datelor. Astfel, se elimină transferul unor cantităţi masive de date
neprelucrate, reducându-se la un volum relativ mic de informaţii ce urmează a fi
transportate şi prelucrate la nivel central.
Acest lucru se realizează cu ajutorul unui generator de rapoarte, care se poate
conecta la baza de date centrală şi poate fabrica o vizualizare a unui set de date
brute într-un format statistic, bazat pe un set de parametri configurabil în cazul
fiecărui tip de raport.
Datele şi rapoartele statistice vor fi disponibile, astfel, în două moduri: un tip
de date agregate, corespunzătoare informaţiilor, care sunt prezente în serverul cen
tral. a căror validare şi verificare a integrităţii a fost realizată deja; un tip de date
colectate la cerere din serverele locale.
Calculul indicatorilor cu destinaţia publicării în ghidul statistic medical anual
este realizat pe baza fluxurilor şi rapoartelor regulate, antecalculate şi validate.
Interfaţa cu alte sisteme de gestiune a datelor statistice este realizată la nivel
de procesare a rapoartelor regulate, stocarea şi transportul efectuându-se într-un
format intern, optimizat pentru aceste operaţii specifice.
Suportul decizional
Atât rapoartele statistice, cât şi alte vizualizări ale datelor într-un format sta
tistic formează baza pentru reprezentările la nivelul decizional al forurilor tutelare
ale sistemului. Reprezentarea datelor într-o vizualizare conceptuală adecvată pen
tru suportul decizional este realizată la nivel de procesare a informaţiilor, stocarea
şi transportul efectuându-se într-un format intern, optimizat pentru aceste operaţii
specifice.
30.12. SERVICII STATISTICE
Serviciile de statistică sunt entităţi logice, care se ocupă atât cu calculul şi
prezentarea rapoartelor statistice către forurile superioare ale sistemului, cât şi cu
efectuarea de analize şi prezentarea lor în cadrul unei unităţi medicale singulare.
Prin urmare, aceste rapoarte statistice sunt disponibile, în forme diferite, către toţi
actorii din sistemul medical:
- Ministerul Sănătăţii - departamentul de statistică;
- rapoarte financiare, situaţii statistice privind asiguraţii către Compania Na
ţională de Asigurări în Medicină;
- rapoarte de statistică medicală către departamentul de statistică al Spitalu
lui Raional;
- rapoarte privind mortalitatea şi natalitatea către Ministerul Dezvoltării In
formaţionale;
- rapoarte şi analize de statistică medicală disponibile în mod public, popula
rizate prin intermediul unui site web.
Ministerul Sănătăţii va avea la dispoziţie trei moduri de acces la datele şi
rapoartele statistice:
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modul imediat se referă la crearea unei situaţii statistice detaliate pe anu
mite criterii sau centralizate, în scopul prezentării sau analizei, direct din
datele primare stocate în serverul central;
- modul optimizat - analizarea datelor statistice de nivel raional, antecalculate şi validate de către Departamentele Statistice Raionale;
- m odul centralizat - crearea rapoartelor statistice şi calcularea indicilor
statistici pe baza datelor statistice oferite de instituţii medicale aflate în sub
ordine.
Aceste trei moduri de acces asigură deplina flexibilitate a sistemului, chiar şi
în cazul, de exemplu, a unei schimbări legislative sau de structură majore. Astfel,
printr-o operaţie relativ simplă de validare a datelor prin confruntarea indicilor re
zultaţi prin oricare două moduri de interogare poate rezolva sarcina complexă a
unei validări la nivel statistic.
CNAM - Compania Naţională de Asigurări în Medicină va avea la dispozi
ţie date medicale stocate într-un server central, date care sunt folosite la formularea
diferitor analize statistice şi de calcul al indicilor statistici. Aceste date statistice
sunt depuse într-un server de stocare propriu, la care au acces diferite instituţii me
dicale şi guvernamentale, acces regularizat prin mecanisme de autentificare, modu
late după legislaţia în vigoare.
Departamentul statistic din Spitalul Raional realizează analiza statistică a
indicatorilor de sănătate şi alte rapoarte statistice medicale prin interogarea datelor
stocate la nivel central, pentru asigurarea atât a validităţii lor, cât şi a integrării cu
alte rapoarte statistice raionale paralele. Importanţa agregării datelor este astfel asi
gurată nu numai prin procedurile normalizate de calcul al rapoartelor statistice, cât
şi printr-un format comun al datelor primare oferite spre analiză.
Serverul de statistică are rolul de a genera automat anumite rapoarte statisti
ce, cunoscute ca structură şi termen de predare. în plus, la cererea expresă a unui
Workstation din cadrul departamentului de statistică, serverul este responsabil pen
tru colectarea datelor brute în vederea realizării unui raport statistic, care nu este
cunoscut în sistem.
30.13.
ECHIPAMENTE
HARDWARE ŞI SISTEME DE COMUNICAŢIE
Infrastructura necesară funcţionării unui sistem informaţional are următoarele
componente:
- Servere;
- Staţii de lucru şi periferice;
- LAN (Local area network) - reţea locală;
- WAN (Wide area network) - reţea de interconectare a reţelelor locale într-o
reţea la nivel naţional.
Serverele asigură o diversitate de servicii, dintre care le vom indica pe cele
specifice aplicaţiilor.
Reţelele locale (LAN)
Se recomandă ca reţeaua locală să fie realizată în tehnologie Ethernet, cu o
tipologie tip stea. bazată pe folosirea elementelor active de tip switch cu manage
ment şi să suporte viteze de 1000/100/10 Mbps.
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Cablarea interioară se realizează cu cabluri UTP, lungimea traseelor cărora nu
trebuie să depăşească 90 m (rezerva de 10 m până la 100 m cât prevede standardul
se va folosi pentru conexiuni).
Pentru a acoperi lungimi mai mari (până la 30 Km) se poate utiliza fibra optică
(multimode sau single mode - în funcţie de distanţa ce urmează a fi acoperită).
Se vor evita traseele de paralelism cu cablurile de „curenţi tari” (peste 50 V),
precum si traseele de alimentare a lămpilor fluorescente.
Tot ansamblul terminal de conexiuni si echipamente active se protejează într-o
incintă metalică închisă, prevăzută cu geam.
Reţeaua Naţională (WAN)
Conexiunile între reţelele LAN se vor face folosind infrastructura existentă
în Republica Moldova, prin contractarea cu furnizorii locali-regionali de servicii
de comunicaţie de date şi Internet. 1SP (Internet Service Provider) va asigura atât
conectarea fizică, cât şi conectarea virtuală dintre LAN-uri.
Conectarea virtuală înseamnă realizarea de conexiuni criptate de date între
reţelele locale.
Se recomandă conectarea prin FO şi realizarea de conexiuni de backup pe me
diu diferit (de exemplu, conexiuni radio, ADSL sau derivat).
30.14. CONDIŢIILE DE MEDIU SI SPECIFICAŢIILE ELECTRICE
Pentru o bună şi sigură funcţionare a echipamentelor de calcul, beneficiarul
trebuie să asigure următoarele condiţii:
- suprafaţa camerei de lucru să aibă peste de 3 m2 pentru un loc de lucru:
- amplasarea posturilor de lucru să NU fie în apropierea geamului sau ex
pusă direct razelor solare şi se face la o distanţă de minimum 30 cm de la pereţii
laterali, asigurând cel puţin două laturi pentru vizitare;
- se evită amplasarea direct pe podea a echipamentelor, se recomandă folo
sirea de postamente mobile sau fixe cu garda la sol mai mare de 10 cm;
- spaţiile de funcţionare vor fi prevăzute cu elemente de securitate fizică (uşi
care se încuie, geamurile uşor accesibile vor fi prevăzute cu protecţie la efracţie,
control acces etc.);
- se va evita folosirea camerelor, care sunt traversate de ţevi de apă. cana
lizare, circuite electrice de forţă etc., iar zonele in care se amplasează tehnică de
calcul se vor asigura cu podele antistatice;
- tensiunea de alimentare cu energie electrică trebuie să aibă 220 V a.c. cu
variaţii de max. +/-10% şi toate prizele electrice trebuie să fie cu împământare se
parată de împământarea altor consumatori.;
- serverele/Staţiile de lucru, trebuie protejate la căderea'fluctuaţiile tensiunii
electrice prin folosirea de surse neîntreruptibile de tensiune (UPS), iar cablurile de
legătură cu UPS-ul NU trebuie să depăşească 10 m lungime;
- fiecare post de lucru trebuie să dispună de cel puţin 2 prize cu împămân
tare, iar pentru cazul în care sunt ataşate şi periferice (imprimante, scanere etc.),
corespunzător mai multe. Consumul de energie constituie în medie 80-250 W/mo
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nitor, 550-1000W/Server, 200-500 W/staţie de lucru, 350-1000 W/LaserPrint, 40700 W/DeskJet Printers.
Condiţiile optime de funcţionare sunt întrunite în cazul folosirii aparatelor de
aer condiţionat având temperatura setată pe 18-22 grad Celsius.
Folosirea aerului condiţionat este obligatorie în spaţiile în care sunt amplasate
servere le.
30.15. CADRUL JURIDIC
Elaborarea sistemului informatic integrat este reglementată de următoare acte
juridice:
- Ordinul MS Nr.139 din 28.05.02 (privind documentaţia primară aprobată
pentru instituţiile medico-sanitare);
- Ordinul MS Nr. 228 din 25.07.2005 (privind documentaţia statistică rezul
tantă aprobată pentru instituţiile medico-sanitare);
- Ordinul MS Nr. 389/204-A din 27.12.2004 (privind documentaţia primară
şi rapoartele aprobate pentru asigurarea medicală obligatorie);
- Ordinul Biroului Naţional de Statistică Nr. 88 din 23 04.05(privind rapoar
tele statistice generale);
- Conceptul Sistemului Informaţional Medical Integrat aprobat de Guvernul
Republicii Moldova la 14 octombrie 2004.
Este necesar de a menţiona faptul că ordinele sus-menţionate stipulează docu
mentaţia primară şi statistică pentru mediul necomputerizat. In viitorul apropiat se
preconizează ajustarea majoră a acestor norme juridice în vederea aplicării tuturor
posibilităţilor de computerizare a instituţiilor medico-sanitare. Implementarea la
nivel pilot a Sistemului Informaţional Integrat va exercita un impact, prezentând un
stimul major pentru dezvoltarea activităţii în această direcţie.

CAPITOLUL 31

ŞT IIN Ţ A M E D IC A L Ă ÎN R E P U B L IC A M O L D O V A

31.1. ASPECTE ISTORICE GENERALE
Ştiinţa medicală în Republica Moldova a evoluat paralel cu celelalte discipline
ştiinţifice. Constituirea sectorului academic al ştiinţei din republică a fost iniţiată
imediat după cel de-al doilea Război Mondial. în temeiul deciziei din 11 martie
1946 a Guvernului URSS de a organiza la Chişinău Baza de cercetări ştiinţifice
a Academiei de Ştiinţe (AŞ) a URSS, la 12 iunie 1946 Consiliul de Miniştri al
RSSM şi Biroul Comitetului Central al Partidului Comunist din Moldova adoptă
Hotărârea nr. 583 ..Cu privire la crearea Bazei Moldoveneşti de cercetări ştiinţifice
a Academiei de Ştiinţe a URSS în or. Chişinău”. La 29 iunie Prezidiul AŞ a URSS
a examinat şi a aprobat structura Bazei, direcţiile principale de cercetare şi organele
de conducere. Ulterior, în anul 1949. Baza a fost transformată în Filiala Moldove
nească a Academiei de Ştiinţe a URSS.
în anii care au urmat după formarea Bazei Moldoveneşti au fost realizate o
serie de măsuri privind crearea şi consolidarea bazei tehnico-materiale, organi
zarea instituţiilor de cercetare, pregătirea cadrelor ştiinţifice, identificarea direc
ţiilor principale de cercetări, perfecţionarea modului de organizare a investigaţii
lor ştiinţifice. Dezvoltarea şi aprofundarea cercetărilor ştiinţifice erau însoţite de
perfecţionarea structurii organizatorice a Filialei Moldoveneşti, care către anul
1960 a devenit un important centru ştiinţific al republicii, în cadrul căruia func
ţionau 9 institute. Gradina Botanică şi alte instituţii autonome, activau circa 900
de persoane, dintre care peste 250 de cercetători ştiinţifici, inclusiv 20 de doctori
habilitaţi si 110 doctori în ştiinţe.
La 26 iulie 1960 Guvernul URSS a adoptat Hotărârea ,.Cu privire la crearea
Academiei de Ştiinţe a RSS Moldoveneşti” în baza instituţiilor ştiinţifice ale Filia
lei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a URSS. O hotărâre similară, la 29 noiem
brie 1960. a adoptat şi CC al PC din Moldova, Prezidiul Sovietului Suprem al RSS
Moldoveneşti şi Consiliul de Miniştri al RSS Moldoveneşti.
Actul inaugural de constituire şi de deschidere a Academiei de Ştiinţe a RSS
Moldoveneşti a avut loc la 2 august 1961. Din momentul fondării până la declara
rea independentei Republicii Moldova (27 august 1991) Academia de Ştiinţe era
parte integră a sistemului academic sovietic, aflându-se în subordonarea atât a Pre
zidiului Academiei de Ştiinţe a URSS, cât şi cea a Consiliului de Miniştri al RSS
Moldoveneşti.
Perioada anilor 1961-1990 a fost marcată de o creştere continuă a rolului in
stituţiilor academice în ridicarea nivelului şi competitivităţii cercetărilor ştiinţifice,
consolidarea semnificativă a potenţialului ştiinţific uman şi a bazei tehnico-ştiinţi72 4

fice şi experimentale, pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare, crearea în
multe domenii ale ştiinţei a şcolilor ştiinţifice prestigioase autohtone, recunoscute
şi apreciate în ţară şi peste hotare.
Către finele anilor '80 Academia de Ştiinţe a devenit principalul centru ştiin
ţific al Moldovei. In cadrul ei funcţionau 31 de organizaţii ştiinţifice, ştiinţificoexperimentale şi de deservire a ştiinţei, dintre care 21 de institute şi instituţii de
cercetare. Efectivul Academiei constituia peste 5 300 de lucratori, dintre care 1312
cercetători ştiinţifici, inclusiv 125 de doctori habilitaţi şi 824 de doctori în ştiinţe.
O etapă principial nouă în dezvoltarea Academiei de Ştiinţe, constituie perioa
da. care a urmat după proclamarea suveranităţii (23 iunie 1990) şi a independentei
(27 august 1991) RM. datorită cărora AŞM a devenit un veritabil for ştiinţific repu
blican, o instituţie naţională de cercetare, cu o autonomie adecvată pentru soluţio
narea problemelor sale interne. Această perioadă s-a marcat prin constituirea şi dez
voltarea cadrului normativ al sferei de cercetări-dezvoltare al Academiei de Ştiinţe,
modificarea şi perfecţionarea sistemului organizatorico-instituţional de gestionare
a ştiinţei şi activităţii de cercetare-dezvoltare. Au fost formate Secţiile de Ştiinţe
Agricole, Medicale şi Tehnice, create institute de cercetare noi. prin reorganizarea
unei serii de secţii de cercetare cu statut autonom. Au fost afirmate şi promovate
principiile democratice privind organizarea şi gestionarea activităţii de cercetaredezvoltare, fiind acordată institutelor autonomie în stabilirea structurii şi a meca
nismelor de funcţionare, alegerea metodelor şi mijloacelor de activitate. S-au extins
posibilităţile integrării în comunitatea ştiinţifică europeană şi mondială.
în pofida crizei social-economice cu consecinţele care s-a confruntat comuni
tatea academică. în ultimul deceniu s-a semnalat o creştere semnificativă a eficien
ţei activităţii ştiinţifice, exprimată prin sporirea numărului de publicaţii ştiinţifice,
inclusiv peste hotare. Elaborările ştiinţifico-tehnologice, prezentate la diverse ex
poziţii naţionale şi internaţionale, au fost menţionate cu diferite distincţii prestigi
oase. Acest fapt s-a datorat în mare măsură fenomenului numit „efectul inerţiei”
(utilizarea informaţiei ştiinţifice şi ştiinţifico-experimentale acumulate anterior) şi,
în primul rând, extinderii şi consolidării relaţiilor ştiinţifice internaţionale.
Anul 2004, an în care a fost adoptat „Codul cu privire la ştiinţă şi inovare”,
a reprezentat un an de cotitură în dezvoltarea Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Odată cu adoptarea acestui Cod s-a modificat esenţial paradigma funcţională şi
instituţională a Academiei de Ştiinţe prin delegarea către aceasta a competenţelor
Guvernului în vederea realizării politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării şi a ro
lului de coodonator în promovarea inovaţiilor şi transferului tehnologic, atribuirea
statutului de instituţie publică de interes naţional în sfera ştiinţei şi inovării, diver
sificarea statutului organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării ca membri ai AŞM,
atragerea mai larga a comunităţii ştiinţifice în activităţile de organizare şi dirijare a
ştiinţei din ţară. păstrarea şi promovarea libertăţilor academice. Graţie eforturilor
importante ale conducerii Academiei de Ştiinţe, înţelegerii şi susţinerii din partea
conducerii de vârf a Republicii Moldova, a sporit substanţial finanţarea de la buge
tul de stat a sferei ştiinţei şi inovării, ceea ce a creat premise reale pentru renovarea
bazei tehnico-materiale şi experimentale, reutilarea laboratoarelor cu echipament
ştiinţific modern, mobilizarea activităţilor de inovare şi transfer tehnologic, îmbu
nătăţirea condiţiilor de muncă şi de retribuire a muncii cercetătorilor ştiinţifici.
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31.2.
ORGANELE DE CONDUCERE
ALE ŞTIINŢEI ŞI DIRECŢIILE DE CERCETARE
Actualmente, organul suprem de conducere al Academiei de Ştiinţe este Asambleea Academiei de Ştiinţe, constituită din membrii titulari (academicieni), mem
brii corespondenţi şi din 78 de doctori habilitaţi, aleşi pe o perioadă de 4 ani, de
adunările doctorilor habilitaţi şi doctorilor în ştiinţe ale Secţiilor de Ştiinţe.
Organul executiv al Asambleei este Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvol
tare Tehnologică constituit din 17 persoane: preşedintele, prim-vicepresedintele,
vicepreşedinţii şi secretarul ştiinţific general ai Academiei de Ştiinţe, coordonatorii
Secţiilor de Ştiinţe şi 6 reprezentanţi ai comunităţii ştiinţifice, inclusiv ai instituţii
lor de învăţământ superior şi Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală, aleşi
de Asamblee pe un termen de 4 ani.
Adunarea generală a membrilor titulari şi membrilor corespondenţi reprezintă
forul superior al corpului academic (membrilor titulari, membrilor corespondenţi şi
membrilor de onoare), compus din cei mai marcanţi reprezentanţi ai ştiinţei acade
mice, universitare şi de ramură.
In cadrul AŞM îşi desfaşoară activitatea 6 Secţii de Ştiinţe: Economice şi Ma
tematice; Biologice, Chimice şi Ecologice; Fizice şi Inginereşti; Medicale; Agrico
le; Umanistice şi Arte, reunind în componenţa lor membrii titulari, membrii cores
pondenţi, membrii de onoare, cercetătorii ştiinţifici, precum şi instituţiile din sfera
ştiinţei şi inovării cu statut de membru instituţional, membru de profil şi membru
afiliat, care activează în domeniile respective ale sferei ştiinţei şi inovării.
în componenţa AŞM funcţionează, de asemenea, Centrul de instruire univer
sitară, postuniversitară şi perfecţionare. Centrul Proiecte Internaţionale. Centrul
Resurse şi Reţele Informaţionale, Centrul de Metrologie şi Automatizare a Cer
cetărilor Ştiinţifice, Agenţia pentru inovare şi transfer tehnologic, Fondul naţional
pentru susţinerea ştiinţei, Consiliul Consultativ de Expertiză, Biblioteca Ştiinţifică
Centrală, Arhiva Ştiinţifică Centrală, întreprinderea Editorial-Poligrafică „Ştiinţa”,
întreprinderea „Tipografia” a AŞM, întreprinderi experimentale şi alte structuri
ştiinţifico-tehnologice şi de asigurare a activităţii Academiei de Ştiinţe. Prin in
termediul Secţiilor de Ştiinţe, AŞM participă la coordonarea ştiinţifico-metodică a
activităţii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate autorităţilor admi
nistraţiei publice centrale.
Direcţiile principale ale activităţii Academiei de Ştiinţe în calitate de instituţie
publică de interes naţional în sfera ştiinţei şi inovării cuprind:
- elaborarea şi promovarea strategiei dezvoltării sferei ştiinţei şi inovării,
realizarea politicii de stat şi desfăşurarea activităţii conceptuale în sfera ştiinţei şi
inovării;
- identificarea direcţiilor strategice de dezvoltare a sferei ştiinţei şi inovării;
- organizarea şi realizarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicate,
elaborarea tehnologiilor avansate şi a tehnicilor noi;
- organizarea elaborării concepţiilor, programelor şi proiectelor de stat, pro
gramelor ştiinţifice şi tehnico-ştiinţifice internaţionale şi a mecanismelor de reali
zare a acestora, precum şi a celor de stimulare a implementării rezultatelor cercetă
rilor ştiinţifice în economia naţională;
726

- organizarea activităţii de elaborare a sintezelor privind tendinţele dezvol
tării social-economice, tehnologice şi umane ale ţarii, precum şi a prognosticurilor
dezvoltării sferei ştiinţei şi inovării;
- distribuirea alocaţiilor bugetare conform direcţiilor strategice ale sferei şti
inţei şi inovării;
- pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare, susţinerea şi promovarea
şcolilor ştiinţifice autohtone, valorilor ştiinţifice şi culturale naţionale şi mondiale;
- susţinerea şi promovarea relaţiilor de colaborare ştiinţifică pe plan intern şi
extern, acţiunilor de cooperare şi integrare în spaţiul ştiinţific european şi mondial.
Intru îndeplinirea obiectivelor fundamentale ale Academiei de Ştiinţe insti
tuţiile de cercetare-dezvoltare îşi desfaşoară activitatea spre atingerea rezultatelor
scontate ce decurg din direcţiile strategice ale dezvoltării sferei ştiinţei şi inovării
în anii 2005-2010:
- edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi
istoric al Moldovei în contextul integrării europene;
- valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvolta
rea durabilă;
- biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii;
- biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară:
- nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi;
- eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, in
clusiv prin folosirea resurselor regenerabile.
31.3. CERCETĂRI FUNDAMENTALE ŞI APLICATIVE
Cercetările fundamentale şi aplicative se efectuează în astfel de domenii ale
ştiinţei ca: matematica şi informatica, fizica teoretică, fizica corpului solid, micro
- şi optoelectronica, procese de transfer în câmpuri magnetice, procese geofizice şi
geologice, procese fizice şi tehnice în energetică, chimia compuşilor coordinativi,
chimia bioanorganică, chimia analitică şi ecologică, chimia bioorganică, chimia te
oretică, fiziologia şi biochimia, zoologia, microbiologia, botanica, geografia, ecolo
gia, renovarea şi utilizarea raţională a florei şi faunei, fiziologia stresului, sanocreatologia, genetica, medicina, istoria, lingvistica şi literatura, filozofia, sociologia,
economia, politologia, dreptul, arheologia, etnografia, arta etc.
Activitatea ştiinţifică medicală se desfaşoară în următoarele instituţii: Institu
tul de Cardiologie, Institutul Oncologic, Institutul de Cercetări Ştiinţifice în dome
niul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, Institutul de Ftiziopneumologie „Chirii
Draganiuc”, Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie, Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă, Centrul de Chirurgie a Inimii, Centrul Naţional
de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală, Centrul Ştiinţifico-Practic Sănă
tate Publică şi Management Sanitar, Secţia de Ştiinţe Medicale a AŞM.
Un prestigios centru ştiinţific, didactic şi medical este USMF „Nicolae Testemiţanu'*, care dispune de un potenţial ştiinţifico-didactic calificat, capabil să rezol
ve cele mai importante probleme din toate domeniile medicinei practice şi teoreti
ce. Dacă la fondarea universităţii în ea activau doar 134 de profesori, inclusiv 19
doctori şi 15 doctori habilitaţi, apoi astăzi potenţialul didactico-ştiinţific constituie
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1 070 de persoane, inclusiv 525 de doctori în ştiinţe medicale, 146 de doctori habilitaţi şi 15 membri titulari, membri corespondenţi şi de onoare ai AŞM. Cercetările
ştiinţifice se efectuează în cadrul a 106 subdiviziuni universitare: 82 de catedre, 8
cursuri şi 16 laboratoare ştiinţifice. Acestea din urmă sunt o nouă formă de organi
zare a activităţii ştiinţifice, cu finanţare prioritară din buget, care studiază cele mai
actuale probleme ale medicinei şi sănătăţii publice. în decursul ultimului deceniu
tematica cercetărilor a vizat următoarele direcţii:
- Aspecte sociale, igienice şi de asistenţă medicală.
- Ocrotirea sănătăţii Mamei şi Copilului.
- Patologia gastro-intestinală, inclusiv hepatologia.
- Patologia cardio-cerebro-vasculară.
- Patologia infecţioasă.
- Elaborarea şi producerea medicamentelor, inclusiv antimicrobiene.
- Traumatismele şi consecinţele acestora.
- Stomatologia.
- Mecanismele morfo-fiziologice ale proceselor patologice.
Una din preocupările de bază ale Academiei de Ştiinţe o constituie pregăti
rea şi promovarea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare. în doctorantura ASM se
pregătesc cercetători în 17 domenii ale ştiinţei, cuprinzând peste 80 de specialităţi
ştiinţifice. Anual sunt promovaţi peste 50 de absolvenţi, care îşi continuă activitatea
în institutele de cercetări ştiinţifice şi în instituţiile de învăţământ superior, struc
turile de antreprenoriat. în sfera financiar-bancară. organele administraţiei publice
centrale şi locale.
O atenţie deosebită AŞM acorda extinderii şi aprofundării relaţiilor de cola
borare cu universităţile din ţară, cu ministerele şi alte structuri administrative de
profil, fiind încheiate acorduri respective şi diversificate formele de cooperare.
O prioritate strategică a activităţii AŞM reprezintă dezvoltarea şi consolidarea
relaţiilor ştiinţifice internaţionale, întreţinerea raporturilor bilaterale cu academiile
de ştiinţe şi organizaţiile ştiinţifice din multe ţări, fiind încheiate acorduri de cola
borare ştiinţifică şi promovate acţiuni de integrare în spaţiul ştiinţific european, cu
comunitatea ştiinţifică mondială.
Instituţiile Academiei deleagă anual în alte ţări zeci şi sute de cercetători ştiin
ţifici şi primesc oameni de ştiinţă din străinătate. Se extinde colaborarea cu astfel
de organisme internaţionale ca ALLEA, INTAS. UNESCO, Agenţia Internaţională
de Energie Atomică (IAEA), Comitetul Ştiinţific NATO etc. în ultimul timp au fost
încheiate şi/sau reînnoite acordurile de colaborare cu Academia Română, Acade
miile de Ştiinţe din Polonia, Ungaria, Bulgaria, Federaţia Rusă. Ucraina. Belarus,
Academia de Ştiinţe Agricole din Federaţia Rusă, Academiile de Ştiinţe Agricole
şi Silvice din România şi Ucraina. Fondul de Cercetări Fundamentale şi Fondul
Ştiinţific Umanistic din Federaţia Rusă. AŞM este membră a Asociaţiei Internaţi
onale a Academiilor de Ştiinţe (IAAS) şi a Consiliului Internaţional al Asociaţiilor
Ştiinţifice (ICSU).
în USMF ,.Nicolae Testemiţanu" acest sector denotă o colaborare fructuoasă
indigenă şi internaţională cu mai mult de peste o sută de instituţii similare din peste
20 de state. Această colaborare este desfăşurată în cadrul cooperărilor bilaterale, cât
şi în cadrul diverselor programe de cercetare. în forul acestor colaborări priorita
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re rămân relaţiile cu multiplele departamente ştiinţifice din SUA, Franţa, Polonia,
Germania, Cehia, Canada. Italia, Elveţia. România, Austria. Rusia, Ucraina şi alte
state.
Anual sub 100 de colaboratori ai universităţii participă la şedinţele societăţilor
ştiinţifice internaţionale, peste 120 de colaboratori sunt membri ai organismelor şti
inţifice internaţionale, peste 30 de colaboratori sunt consultanţi şi experţi la diverse
ediţii ştiinţifice din străinătate, sub 30 de profesori ţin cursuri şi prelegeri în diferite
ţări. în acelaşi timp şi cu acelaşi scop de colaborare ştiinţifică, anual sub 200 de
savanţi din străinătate vizitează Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie din
Moldova.
31.4. PREGĂTIREA ŞI FORMAREA CADRELOR ŞTIINŢIFICE
în Republica Moldova pregătirea cadrelor ştiinţifice prin doctorat şi postdoc torat se desfaşoară la peste 130 de specialităţi, în circa 40 de instituţii şi organizaţii
cu activitate de doctorat, în care îşi fac studiile 1 606 doctoranzi. Dintre aceştia, cu
forma de învăţământ la zi - 543 de persoane, la frecvenţa redusă - 1 063 de persoa
ne. La postdoctorat îşi fac studiile 36 de persoane.
La Centrul de instruire universitară, postuniversitară şi perfecţionare, căruia
îi sunt delegate funcţiile de pregătire a cadrelor ştiinţifice din cadrul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. îşi fac studiile 265 de doctoranzi şi 113 competitori.
Activitatea de cercetare a doctoranzilor şi competitorilor se desfaşoară sub
îndrumarea a 735 de conducători ştiinţifici, dintre care sunt 20 de academicieni, 19
membri corespondenţi, 348 de doctori habilitaţi, 348 de doctori în ştiinţe. în cadrul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei doctoranzii şi competitorii sunt îndrumaţi de 157
de conducători ştiinţifici, dintre care: 13 academicieni, 10 membri corespondenţi,
78 de doctori habilitaţi şi 56 de doctori în ştiinţe.
Cadrele ştiinţifice medicale se formează în instituţiile de ramură conform co
dului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova. întreaga activitate în
perioada doctoratului trebuie sa finalizeze cu susţinerea tezei de doctorat. Rezulta
tele cercetărilor ştiinţifice sunt concentrate şi monitorizate de către secţia de Ştiinţe
Medicale a AŞM. Actualmente, în cadrul organizaţiilor ştiinţifice medicale îşi fac
studiile în doctorantură 35 dc persoane, activiază 503 cercetători ştiinţifici, 220 de
doctori în ştiinţe şi 77 de doctori habilitaţi.
Colaboratorii ştiinţifici ai organizaţiilor din cadrul Secţiei Ştiinţe Medicale îşi
valorifică rezultatele ştiinţifice prin publicaţiile lor. Astfel, pe parcursul anului 2006
au fost publicate 14 monografii, 7 manuale. 377 de articolele, dintre care 66 în revis
te şi ediţii internaţionale şi 294 de teze la conferinţe internaţionale. în total numărul
publicaţiilor a atins cifra de 827. Au fost editate următoarele reviste în domeniul
medicinei: ..Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale" (Secţia
de Ştiinţe Medicale), ..Analele ştiinţifice ale USMF ..N.Testemiţanu", ..Sănătate Pu
blică. Economie şi Management în Medicină" (Centrul Ştiinţifico-Practic Sănătate
Publică şi Management Sanitar), „Buletin de Perinatologie" (IMSP Institutul de
Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului), „Curierul
medical" (Ministerul Sănătăţii). Anale ştiinţifice ale Asociaţiei chirurgilor pediatri
universitari (Asociaţia chirurgilor pediatri universitari ..Acad. N. Gheorghiu”) etc.
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în scopul coordonării activităţii de cercetare în domeniul medicinei, Biroul
Secţiei de Ştiinţe Medicale contribuie la participarea instituţiilor medicale la con
cursuri pentru obţinerea burselor de excelenţă, burselor nominale, decernarea Pre
miului AŞM şi a Premiului concursului naţional „Inventatorul anului”, pune în dis
cuţie şi înaintează Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii
Moldova candidaturile pentru conferirea titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice,
precum şi acordă atenţie permanentă colaborării cu instituţiile ştiinţifice medicale
din ţară şi de peste hotare.
Obiectivul principal în pregătirea cadrelor ştiinţifice este axat pe asigurarea ca
lităţii studiilor şi rezultatelor cercetărilor ştiinţifice. în acest scop în cadrul Centrului
de instruire universitară, postuniversitară şi perfecţionare a fost efectuată reorgani
zarea catedrelor, au fost revizuite programele de studii la pregătirea generală. A fost
elaborată şi aprobată la consiliul ştiinţific al Institutului de Filozofie, Sociologie şi
Ştiinţe Politice al AŞM programa la disciplina „Istoria şi metodologia domeniului
de cercetare”, care se predă în cadrul tuturor instituţiilor abilitate cu dreptul de a
forma cadre ştiinţifice, inclusiv medicale, au fost implementate cu succes metodele
avansate de predare-învaţare a limbilor străine.
în USMF „Nicolae Testemiţanu” forma de pregătire a cadrelor ştiinţifice este
doctorantura, postdoctorantura şi masteratul. Numai în ultimul deceniu aceste trep
te de pregătire le-au trecut peste 470 de persoane, care au terminat studiile cu finisa
rea şi susţinerea tezelor de doctorat, inclusiv 36 - teze de doctor habilitat şi 273 de
teze de doctor în medicină. Pentru susţinerea acestor forme de pregătire a cadrelor
ştiinţifice în universitate funcţionează 17 consilii ştiinţifice de susţinere a tezelor.
Un rol anumit în perfecţionarea cadrelor ştiinţifice îi revine Asociaţiei Tineri
lor Cercetători din Moldova „Pro-Ştiinţa”, care întruneşte circa 350 de doctoranzi
şi tineri savanţi (incusiv şi din medicină) şi are ca scop sa iniţieze şi să coordoneze
diverse măsuri de promovare şi de popularizare a ştiinţei printre tineret.
în contextul acestor activităţi în USMF „Nicolae Testemiţanu” un comparti
ment important este antrenarea în activitatea ştiinţifică a tinerilor cercetători - stu
denţilor şi rezidenţilor. Această formă de pregătire a cadrelor ştiinţifice şi-a justi
ficat rolul având prioritate în selectarea rezervelor de cadre ştiinţifico-didactice în
domeniul medicinii.
Pentru perfecţionarea procesului de instruire şi stimulare a activităţii doctoran
zilor, CSSDT a întreprins mai multe acţiuni:
- a fost majorat numărul Burselor de excelenţă a Guvernului Republicii
M oldova de la 15 la 20. precum si valoarea acestora - de la 1 500 lei la
2 000 lei lunar;
- au fost instituite 7 Burse nominale (pe domenii) în valoare de 1 200 lei
lunar: „Anton Ablov”, „Nicolae Testemiţanu”, „Nicolae Anestiade”, „Va
lentin Belousov”, „Dimitrie Cantemir”, „Boris Matvienco”, „Sergiu Rădăuţanu”, „Petru Ungureanu”;
- în anul 2006 au fost majorate bursele doctoranzilor, care actualmente con
s titu i respectiv: anul I - 600 lei, anul II - 650 lei, anul III - 750 lei.
- pe baza de concurs, se poate obţine Bursa Federaţiei Mondiale a Savanţilor;
- a fost majorat numărul de ore pentru conducerea ştiinţifică;
- au fost alocate mijloace financiare suplimentare pentru pregătirea cadre
lor ştiinţifice.
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Drept strategii de îmbunătăţire a procesului de pregătire a cadrelor ştiinţifice
pentru viitor sunt:
- elaborarea şi implementarea unui sistem eficient de organizare şi des
făşurare a studiilor prin doctorat şi postdoctorat şi racordarea lui la realităţile
europene;
- modificarea metodologiei de admitere la doctorat; admiterea să se efectue
ze doar în baza concursului proiectelor tezelor de doctor;
- elaborarea unui Program de pregătire a cadrelor ştiinţifice la nivel naţional
în baza unei analize ample a situaţiei din domeniu şi a necesităţilor statului;
- adoptarea unor măsuri în vederea respectării standardelor calităţii instruirii
şi cercetărilor ştiinţifice;
- elaborarea planurilor de admitere la studii prin doctorat şi postdoctarat ţi
nând cont de necesităţile economiei naţionale şi ale dezvoltării ştiinţei;
- modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea doctoratu
lui şi postdoctoratului;
- ridicarea randamentului conducerii ştiinţifice, elaborarea unui sistem nou
de salarizare a conducătorilor şi consultanţilor ştiinţifici:
- elaborarea programului de susţinere social-economică a tinerilor savanţi,
adică revederea sistemului de acordare a burselor, acordarea de credite şi împrumu
turi pentru studii.
Astăzi, când Republica Moldova a pornit spre comunitatea europeană, ştiin
ţa medicală naţională tot mai frecvent şi intens aderă la fluxul ştiinţifico-medical
internaţional, revărsându-şi cunoştinţele şi îmbogăţindu-şi atât potenţialul uman,
cât şi cel spiritual, în speranţa, că această colaborare va crea un spaţiu de cercetare
nelimitat, îndreptat net spre prosperarea viitorului umanităţii mondiale.

P A R T E A III

S A N A L O G I E Şl M EDICINĂ S O C I A L Ă

C A P ITO LU L 1
M O D U L S Ă N Ă T O S DE V IA Ţ Ă - B A Z A P R O F IL A X IE I

1.1.
ASPECTE
METODOLOGICE ALE MODULUI DE VIAŢĂ
Există mai multe definiţii ale modului de viaţă. Aceasta se explică prin faptul
că problema în cauză este cercetată insuficient.
Savantul rus LV. Bestujev-Lada determină modul de viaţă ca o ..totalitate a
formelor activităţii vitale a individului, grupului social sau societăţii în întregime
luate în ansamblu cu unitatea condiţiilor acestor activităţi”.
Academicianul Iu. Lisiţân defineşte modul de viaţă ca „un anumit gen de acti
vitate a omului în sferele spirituală şi materială”. Modul de viaţă cuprinde o totali
tate de diferite aspecte, care se includ în două componente: prima - activitatea de
muncă şi a doua - tot ceea ce este în afara activităţii de muncă.
Noţiunea de mod de viaţă este caracterizată de un sistem de indicatori calita
tivi (caracteristica conţinutului muncii, interrelaţiile în colectiv, satisfacerea prin
muncă, de profesie, condiţiile de trai, necesităţile spirituale şi valorile morale pro
duse şi utilizate în procesul activităţii culturale etc.) şi cantitativi (nivelul salariului,
salariul mediu lunar, venitul mediu şi suprafaţa locativă ce revine unui membru al
familiei, durata timpului de lucru şi ponderea lui în bugetul total de timp. consumul
de timp pentru satisfacerea necesităţilor spirituale, frecvenţa diverselor moduri de
activitate în timpul liber, mărimea timpului liber organizat de societate şi de individ
şi raportul lor etc.).
O noţiune înrudită este modul obişnuit de viaţă (MOV): definit ca un caracter
de activitate a populaţiei determinat de procesele obiective ale dezvoltării societă
ţii şi formaţiunii economice din societatea respectivă, care este în acelaşi timp un
anumit fel (tip) de activitate pe parcursul istoriei în sfera materială şi spirituală a
vieţii populaţiei.
Afară de categoria filozofică a modului de viaţă mai există o serie de noţiuni
apropiate, care uneori se confundă cu modul de viaţă ori sunt pe nedrept conside
rate ca sinonime. Este vorba despre aşa termeni ca ..nivelul de viaţă”, ..calitatea
vieţii”, „stilul vieţii”, „sistemul vieţii”, „orânduirea sau felul vieţii“.
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Nivelul vieţii sau nivelul de trai este nivelul bunăstării oamenilor care carac
terizează volumul şi structura necesităţilor materiale şi spirituale, care pot fi apre
ciate numeric prin unităţi bugetare sau naturale. Un comitet de experţi în cadrul
ONU a determinat 12 criterii semnificative ale nivelului de trai: starea demografică
şi sănătatea, alimentaţia şi nutriţia, nivelul de instruire şi educaţie, venitul şi consu
mul global, condiţiile de muncă, locuinţa şi confortul, îmbrăcămintea, condiţiile de
odihnă şi destindere, securitatea socială etc. Propriu-zis, aceasta este o sferă vastă
a indicilor de utilizare a valorilor materiale şi spirituale ce pot fi măsurate şi expri
mate printr-o serie de parametri cantitativi.
Calitatea vieţii. Apariţia acestui termen a devenit în unele ţări obiectul specu
laţiilor politice, care n-au nimic comun cu ştiinţa. Iată de ce termenul acesta poartă
un caracter nedeterminat, discutabil, care la diferiţi autori capătă un conţinut divers,
astfel că calitatea vieţii uneori este opusă nivelului vieţii şi aceste categorii se ex
clud reciproc. Calitatea vieţii este gradul de satisfacere a necesităţilor materiale şi
spirituale, care nu pot fi supuse măsurării directe şi care trebuie să fie supuse unei
cuantificări compuse, folosind diverse scări cvazimetrice. Este vorba de aprecierea
conţinutului muncii şi odihnei, precum şi a satisfacerii de ele. de nivelul confortu
lui în muncă şi în condiţiile de trai, calitatea îmbrăcămintei, calitatea alimentaţiei, a
locuinţei, a mediului, îndestularea necesităţilor de comunicare, de creaţie, de activi
tate artistică, adică a tuturor necesităţilor ce contribuie la dezvoltarea personalităţii
omului. Tot aici se referă şi asistenţa medicală, gradul de asigurare a populaţiei cu
asistenţă medicală spitalicească, precum şi cu asistenţă de policlinică (ambulatoriu).
Calitatea vieţii este un indicator al sănătăţii, atât pentru populaţie, cât şi pentru
guverne ce impune realizarea de moduri de viaţă favorabile sănătăţii.
„Fiecare individ trebuie să deţină posibilitatea de a-şi dezvolta şi pune în va
loare potenţialul de sănătate pentru a duce o viaţă socială, economică şi psihică
sănătoasă”.
1.2. CALITATEA VIEŢII - INDICATOR AL SĂNĂTĂŢII
Aristotel a dat o viziune de grup calităţii vieţii - ,,fericirea”.
• Fericirea într-un stat nu se poate concepe decât dacă vizează ansamblul ce
tăţenilor şi nu se limitează numai la un număr mic.
• Calitatea vieţii este un imperativ etic al societăţii, dar şi o responsabilitate a
acesteia.
• Sănătatea, pe de o parte, este o calitate a vieţii, iar pe de altă parte reprezintă
şi un mesaj al calităţii vieţii individului (de trai socio-economic şi cultural).
Programele de sănătate publică reflectă calitatea vieţii, îmbunătăţirea sănătăţii
este dată de îmbunătăţirea calităţii întregii palete bio-psiho-sociale a societăţii. Or
ganizaţia Mondială a Sănătăţii structurează patru dimensiuni ale calităţii vieţii de
care trebuie să se ţină cont în evaluarea programelor de sănătate:
• reducerea simptomelor maladiei;
• înlocuirea anxietăţii şi descurajării prin influxuri de stare de bine şi optimism;
• menţinerea unei reţele de interacţiuni sociale pozitive;
• aptitudinea de a munci şi de a păstra un nivel de viaţă suficientă sau în caz
de pensionare de a avea un centru ocupaţional.
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Calitatea vieţii depinde de mediul social.
Definiţie. Ansamblul de factori, relaţii, condiţii, instituţii şi ideologii sociale
în interiorul societăţi sub influenţa căreia se găseşte un individ sau un microgrup
determinat se numeşte mediu social. Omul este produsul mediului social, pe care el
este în stare să producă la rândul lui.
Mediul social global este totalitatea factorilor istorici, culturali, instituţionali,
de organizare grupală, axiologici etc. din viaţa unei societăţi”.
Mediul p sih o so cia l este un mediu de interacţiune socio-spirituală a persoa
nelor cuprinzând relaţiile internaţionale dominante, statusurile psiho-sociale rea
lizate de indivizi, scopurile şi acţiunile lor colective, modelele de comportament
promovate, sistemul de norme şi valori inclusiv procesele psihologice pe care le
generează.
Statusul social este poziţia unui individ sau a unui grup în cadrul unui sistem
social implicând un ansamblu legitim de aşteptări faţă de cei care ocupă alte poziţii
în cadrul aceluiaşi sistem.
Individul trăieşte într-un mediu social însuşindu-şi de-a lungul vieţii prin pro
cesul de socializare normele sociale ale comunităţii din care face parte.

Relaţia dintre mediul social şi starea de sănătate a populaţiei
Sănătatea şi boala sunt comandamente ale socialului, starea de sănătate şi sta
rea socială se întreprind într-o cerinţă şi evoluţie globală. Individul şi grupul populaţional se află într-o relaţie ecologică (de raporturi de interdependenţă) cu mediul
social în care trăieşte şi care le defineşte condiţia umană a existenţei.
în sistemele politice ale statelor centralizate din Europa Centrală şi de Est,
sănătatea populaţiei a prezentat următoarele caracteristici pregnant negative:
• ineficienţa în promovarea sănătăţii şi în prevenirea invalidităţii;
• calitatea scăzută în asistenţa sanitară;
• indicatorii crescuţi de mortalitatea cu particularitate evidentă a supramortalităţii infantile;
• conlucrare intersectorială deficitară, ineficientă;
• lipsa de solicitudine la nevoile locale;
• rigiditatea şi supracentralizarea de sistem;
• accent prea mare pus pe asistenţa instituţionalizată;
• neglijarea asistenţei medicale primare;
• o politică supracentralizată a resurselor;
• insuficienţa fondurilor.
Calitatea vieţii depinde de Mediul fizic extern şi de sănătatea populaţiei.
Organismul şi mediul fizic extern sunt într-o interrelaţie permanentă de adap
tare şi influenţare.
Societatea umană nu face altceva decât o investiţie pentru existenţa permanen
tă şi sănătatea omului pe planetă. Nivelul de poluare a mediului natural constituie
în prezent nu numai o atitudine a omenirii, ci şi o alarmă a dezechilibrului ecosis
temului natural-uman.
Intervenţia omului asupra naturii până în prezent poate fi considerată în linii
mari ca fiind înglobată în strategii agresive iresponsabile cu efecte distrugătoare
(uneori ireversibile).
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Distrugerea solului (inclusiv prin agricultură agresivă), extinderea deşeurilor,
salinizarea reţelelor de irigaţii neîntreţinute, distrugerea pădurilor, poluarea atmo
sferei, contaminarea alimentelor şi pericolul radioactivităţii - toate acestea consti
tuie comandamente negative în cerinţa supravieţuirii umane.
Sănătatea viitorului va fi în mare parte o sănătate a aglomerărilor urbane. Din
această cauză OMS a emis Programul „Oraşe sănătoase". începând din anul 1952
(alarma „londoneză”), s-a putut demonstra rolul nefast al poluării asupra sănătăţii
oamenilor.
Zgomotul a devenit un flagel social (intensitatea sunetului peste 80 de decibeli
este nocivă), fiind în evoluţie de la un factor de disconfort, la un factor agresiv
maladiv.
O importanţă deosebită pentru sănătatea populaţiei, având în vedere şi creş
terea accelerată a oraşelor pe Terra, are procesul de urbanizare care influenţează
grupurile prin caracteristicile ambientalului modului de viaţă urban.
Curăţenia ideală a oraşelor se datorează programelor „oraş verde, oraş albas
tru”, stipulând condiţiile atmosferei şi ale zonelor verzi nepopulate pentru oraşele
viitorului, ceea ce constituie un angajament politic pentru „Oraşele Sănătoase ”.

Calitatea vieţii depinde de nivelul cultural-educativ şi de rezultatele sănătă
ţii. Nivelul de instruire al populaţiei depinde de statusul social-economic, cât şi de
parametrii cultural-tradiţionali, care reprezintă un factor important de conştientiza
re a grupului şi individului cu influenţe pozitive sau negative asupra stării de să
nătate. Instruirea iniţială a populaţiei se diferenţiază şi în funcţie de medii (mediul
urban şi mediul rural). Nivelul de instruire şi gradul de cultură al populaţiei (legate
şi de tradiţii) conturează statusul şi răspunsul individului şi grupului faţă de maladii
determinate de modul de viaţă al societăţii modeme.
Stilul de viaţă se referă, de obicei, la particularităţile individuale ale conduitei,
fiind o manifestare a activităţii vitale. Aici se includ şi particularităţile individuale
ale stilului de raţiune.
Sănătatea şi stilul de viaţă.
Dimensiunile sănătăţii pot fi influenţate de câţiva factori:
1. Sistemul competent de îngrijire medicală şi de educaţie sanitară.
2. Factorii de mediu.
3. Factorii genetici.
4. Unul dintre cei mai importanţi factori - stilul de viaţă.
Ultimul factor poate fi controlat - ideea este că ne putem controla sănătatea.
Stilul de viaţă se referă în ansamblu la modul de viaţă în care trăim - atitu
dinile, obiceiurile şi compotamentul fiecărei persoane în viaţa cotidiană. Din per
spectiva specialiştilor americani, în SUA, stilul de viaţă determină în mare măsură
la 7-10% din cauzele ce conduc la deces. Nu toate componentele stilului de viaţă
se situează sub controlul individului, nu toţi oamenii abordează tipuri de stiluri de
viaţă care le afectează în mod direct sănătatea şi bunăstarea.
Componentele stilului de viaţă.
Stilul de viaţă include câteva componente, prin care oamenii îşi desfăşoară
aspectele majore ale vieţii:
1. stilul de lucru;
2. stilul recreaţional;
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

stilul de reacţie la plăcere;
stilul de soluţionare;
stilul de cunoaştere;
stilul de comunicare;
stilul de relaţionare;
stilul de alimentare;
stilul de consum;
stilul ecologic.
Stilul Je lucru. Unii indivizi au ca scop şi luptă în viaţă pentru ca fiecare aspect
al muncii lor să fie perfect. Alţii sunt mult mai mult preocupaţi de volumul mun
cii produse decât de calitate. Se consideră că munca fizică tradiţională stă la baza
longevităţii şi sănătăţii. Alte tipuri de efort stimulează mintea şi ajută la menţinerea
sănătăţii intelectuale.
Stilul recreaţional. Modul în care indivizii îşi alocă şi îşi consumă timpul liber
- stilul recreaţional - afectează de asemenea multe dimensiuni ale sănătăţii şi bu
nei dispoziţii. De exemplu, accentuarea în mare măsură pe competiţie şi agresiune
poate deteriora relaţiile sociale sau să conducă la stres. Persoanele care îşi petrec
timpul liber consumând alcool sau droguri se vor confrunta cu probleme severe de
sănătate fizică şi socială.
Stilul de reacţie la plăcere. In ce mod se bucură o persoană de apariţia unei
personalităţi în viaţa sa? Lucrurile sunt făcute pentru а-i face pe oameni să se simtă
bine, iar modurile în care ei percep plăcerea le definesc ceea ce sociologii numesc
stilul de încântare. Unii sunt foarte dornici faţă de alţii, pe când unii sunt foarte
egoişti, fiind preocupaţi doar de sine. Modul în care oamenii acordă o atenţie sau
primesc o plăcere, le poate influenţa sănătatea. în toate aspectele sale.
Stilul de soluţionare. Stresul este. fără îndoială, o parte din viaţă. El poate fi
pozitiv, atunci când este asociat cu dezvoltarea umană (căsătorie, promovarea în
funcţie), sau poate fi negativ, când este asociat unei pierderi (devalorizare financi
ară. dezacordul cu rudele). Modul în care persoanele îşi soluţionează evenimentele
stresante ale vieţii Ie poate afecta sănătatea. Este foarte bine cunoscut exemplul în
care soţul soseşte acasă nervos, strigă la soţie, această strigă la copil, copilul loveşte
căţeluşul, iar căţelul muşcă poştaşul care tocmai intră în curte.
Stilul de cunoaştere. Acest stil se referă la modalităţile în care oamenii gân
desc, caută să cunoască cât mai mult şi iau decizii. Unii oameni sunt foarte meticuloşi în ceea ce priveşte soluţionarea problemelor. Aceştia, iau în considerare toate
alternativele şi cu atenţie îşi fundamentează deciziile în baza cât mai multor infor
maţii posibile. Unii indivizi merg mai mult pe intuiţie şi tind să ia rapid deciziile,
sub forţa împrejurărilor pe baza sentimentelor. Alţii se tem să decidă, aşteptând ca
alţii să le spună ce să facă. Stilul de cunoaştere reflectă sănătatea intelectuală
Stilul de comunicare. Modalităţile, prin care oamenii le permit altora să afle
ceea ce îşi doresc, ce simt sau ce gândesc, cât şi modurile prin care ei răspund
la ideile şi sentimentele altora, sunt aspecte ale stilului lor de comunicare. Unii
indivizi folosesc cuvintele pentru a-şi exprima sentimentele. în timp ce alţii se
simt inconfortabil atunci când îşi descriu emoţiile. O persoană care nu îşi exte
riorizează emoţiile poate suferi tensiuni sociale şi emoţionale, ce pot conduce la
probleme fizice.
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S tilul de relaţionare. Comunicarea este doar un aspect al modului în care oa
menii se relaţionează unii cu alţii. De exemplu, în cadrul unui grup, unii indivizi îşi
pot asuma rolul de lider, în timp ce alţii se simt mult mai confortabil atunci când
sunt conduşi de către o altă persoană. Alte aspecte ale acestui stil includ modurile
în care oamenii abordează pe ceilalţi şi tipurile de relaţii ale indivizilor cu familia
şi prietenii. Sănătatea emoţională şi cea mintală depinde în mare măsură de relaţiile
interpersonale care au drept scop satisfacerea trebuinţelor şi dorinţelor.
Stilul de alimentaţie. Atitudinea unei persoane către şi faţă de abordarea ali
mentelor şi a nutriţiei, constituie stilul de alimentaţie al acesteia. Pentru unele per
soane hrana reprezintă o sursă majoră de satisfacţie, de plăcere, pentru alţii este
doar substanţa necesară organismului. Sănătatea fizică a unei persoane depinde în
mare măsură de ceea ce mănâncă ea. De asemenea, alimentaţia are şi impact asupra
sănătăţii intelectuale.
S tilul de consum. O altă componenţă a stilului de viaţă cuprinde modalităţile
în care oamenii îşi selectează şi se folosesc de produse şi servicii, şi este denumită
stil de consum. Atunci când o persoană face cumpărături pentru casă, ea devine
mult mai preocupată de confort. Imaginea casei poate avea un impact asupra rela
ţiei sociale şi a satisfacţiei emoţionale.
Stilul ecologic. Deciziile luate de un consumator pot afecta stilul ecologic. Sti
lul ecologic al unei persoane reflectă nivelul preocupării acesteia pentru păstrarea,
menţinerea unui mediu sănătos. Orice acţiune umană afectează mediul şi climatul.
Modul în care oamenii tratează mediul influenţează sănătatea fizică proprie cât şi
a celorlalţi.
Diversitatea de conduite, ce alcătuiesc stilul de viaţă al unei persoane, indică
faptul că stilul de viaţă este afectat de multe variabile şi sugerează că este greu de
a fi controlat şi modificat. Stilul de viaţă este caracteristic fiecărei categorii socio-profesionale, având la bază piramida trebuinţelor, piramida conceptualizată de
Abraham Maslow.
Categorii de variabile pe care se bazeaza analiza stilului de viaţă:
• Sexul - a fost mult timp utilizat pentru diferenţă.
• Venitul - segmentarea populaţiei în funcţie de venit.
• Segmentarea demografică multifactorială - în funcţie de venit şi vârsta in
divizilor.
• Segmentarea psihologică - în funcţie de clasa socială, stilul de viaţă sau
personalitatea fiecăruia.
Succesul propagandei modului sănătos de viaţă în mare parte depinde de orân
duirea sau felul vieţii. Acest termen, deocamdată, în practica sociologiei aplicative
figurează destul de rar (doar în Franţa şi Japonia). Sub el se subînţelege ordinea vie
ţii sociale, regimul muncii, traiului, odihnei etc., în cadrul cărora are loc activitatea
vitală a oamenilor.
Actualmente în literatura de specialitate este larg folosită categoria economică
„standardul vieţii”. Semnificaţia acestui termen în majoritatea cazurilor se apropie
de cea a nivelului vieţii. Conţinutul său se mărgineşte la o totalitate de caracteristici
cu caracter normativ sau comparativ, care completează cele 5 categorii antecedente;
prin urmare, putem vorbi despre standardele nivelului, calităţii, orânduirii, stilului
şi modului de viaţă atât ale individului, cât şi ale grupurilor sociale.
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Dacă prima problemă metodologică a modului de viaţă o constituie determi
narea termenilor şi indicatorilor, a doua o alcătuieşte separarea unui minim nece
sar, dar şi suficient de indicatori ai nivelului, calităţii, orânduirii modului de viaţă
pentru a putea elabora o caracteristică pe cât se poate mai amplă a vieţii publice,
caracteristică atât de necesară în cercetările teoretice şi practice pentru efectuarea
analizei, diagnozei şi prognozei în conformitate cu scopul cercetării.
A treia problemă metodologică constă în structurarea vieţii sociale.
Deoarece modul de viaţă este tratat ca modul activităţii vitale, în structura lui
trebuie să figureze principalele sfere de activitate cum sunt: munca, traiul, activita
tea social-politică şi instructiv-culturală.
Structurarea poate varia în funcţie de scopul şi problemele de investigaţie.
Aceasta exclude schemele dogmatice şi dă posibilitatea de a crea o structură mai
detaliată în corespundere cu scopul şi caracterul obiectului de cercetare.
La studierea influenţei modului de viaţă asupra sănătăţii publice se iau în con
siderare indicatorii tradiţionali (asigurarea materială, locuinţa, studiile, condiţiile
muncii ş.a.) cu excluderea factorilor de risc (fumatul, abuzul alcoolului, hipodinamia, alimentaţia neraţională etc.). Aspecte importante sunt stimularea activităţii
medicale, popularizarea modului sănătos de viaţă (MSV) ş.a.

Actualmente sunt cunoscute trei aspecte ale conţinutului MSV:
- MSV prezintă componentul de bază al MOV, el include condiţii normale de
muncă, alimentaţie, trai, odihnă, relaţii psihologice normale între oameni,
atitudinea corectă faţă de sănătatea personală şi a celor din jur;
- MSV presupune sporirea nivelului culturii în muncă, odihnă, trai, relaţii şi
comportare adecvată pentru a fi totdeauna de folos societăţii;
- MSV prezintă un model (standard) de activitate care are scopul de a păstra
şi îmbunătăţi starea sănătăţii, care este condiţia de bază pentru ameliorarea
altor părţi componente ale MOV.
1.3.
SANALOGIA CONCEPŢIE DESPRE SĂNĂTATEA CELOR SĂNĂTOŞI
Caracteristic pentru ţările economic dezvoltate, precum şi pentru unele ţări în
curs de dezvoltare este schimbarea radicală a patologiei, transformarea tipului epi
demic în cel neepidemic, predominarea maladiilor cronice necontagioase, cum sunt
bolile cardiovasculare, tumorile maligne, bolile neuropsihice, endocrine, traumele
ş.a. Aceste afecţiuni au condiţionat modificarea structurii mortalităţii.
Afară de aceasta, schimbarea condiţiilor de trai, înrăutăţirea bruscă a situaţiei
ecologice şi alte cauze de ordin social proprii etapei contemporane a civilizaţiei
au drept consecinţă faptul că măsurile social-medicale tradiţionale au devenit in
suficiente pentru combaterea patologiei cronice nontransmisibile.
S-a ajuns la concluzia necesităţii întăririi sănătăţii publice folosind toate mij
loacele pentru formarea modului sănătos de viaţă bazat pe principiile sanalogiei.
Termenul „sanalogie” înseamnă ştiinţa despre sănătatea celor sănătoşi, despre
ocrotirea, întărirea, sporirea şi reproducerea ei.
Sanalogia, pornind de la legităţile apariţiei şi dezvoltării bolilor (patogeneza),
evidenţiază mecanismul şi căile de formare a sănătăţii (sanogeneza) şi le generali
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zează nu numai la nivel individual, dar şi la cel social, ceea ce are o deosebită im
portanţă. încă F. Bacon scria: „ ...prima datorie a medicinei este păstrarea sănătăţii,
iar a doua - tratarea bolilor”.
Mecanismul principal de formare a sănătăţii îl constituie factorii sociali şi,
în primul rând, modul de viaţă (49-53% din valoarea tuturor factorilor de risc).
Aceasta o dovedesc cu prisosinţă cercetările social-medicale complexe. Ele ne per
mit, de asemenea, să determinăm şi rolul altor factori de risc.
Observăm din tabel că ponderea factorilor de risc ce ţin de ocrotirea sănătăţii
constituie doar 8-10%. Prin urmare, eforturile instituţiilor sanitare îndreptate spre
ocrotirea sănătăţii publice, oricât de multilaterale şi de insistente ar fi ele, nu sunt în
stare să rezolve marea problemă a sănătăţii.
Soluţionarea ei revine pe seama întregii societăţi.
Resursele de bază ale strategiei de ocrotire a sănătăţii publice constau
în punerea accentului pe măsurile de profilaxie prin formarea modului sănătos de
viaţă, ameliorarea stării ecologice şi sporirea eficacităţii serviciilor de ocrotire a să
nătăţii. Rolul principal în promovarea problemelor de sănătate şi iniţiativa în acest
domeniu îi aparţine medicinei.
Medicina totdeauna a fost funcţia socială, pe care omenirea a utilizat-o pentru
a scăpa de suferinţă, de disconfort, de infirmitate şi pentru a întârzia sfârşitul vieţii,
a amâna moartea. Medicina modernă are aspiraţii mult mai complexe şi mai nobile
decât simpla constatare a bolii sau o profilaxie parţial eficientă. Scopul medici
nei contemporane este promovarea sănătăţii, este medicina omului sănătos, într-un
context social în care se face totul pentru promovarea modului sănătos de viaţă.
Anume transformarea sănătăţii publice, prin intermediul modului sănătos de
viaţă, într-o adevărată strategie de acţiune, constituie problema de bază şi menirea
sanalogiei. Pentru atingerea acestui scop o deosebită importanţă trebuie să fie acor
dată educaţiei pentru sănătate.
Activităţile de informare şi educare sanitară a publicului urmăresc scopul să
stimuleze o stare de spirit ca oamenii să dorească sănătatea, să înveţe a căuta mij
loacele pentru a o obţine şi pentru a o păstra.
Perioada până la anul 2000 a fost considerată în mediile specializate ale OMS
drept ,.saltul spre imposibil - cucerirea imposibilului”. Deviza „Sănătate pentru
toţi: de azi până în anul 2000”, solicita „pacea şi securitatea drept condiţii impor
tante pentru apărarea şi ameliorarea sănătăţii tuturor popoarelor; cooperarea dintre
naţiuni pe problemele esenţiale de sănătate poate aduce o importantă contribuţie Ia
consolidarea păcii”.
Prin calcule prospective se apreciază, că în anul 2025 lumea va număra 12
miliarde de oameni peste 60 de ani, 7 din 10 fiind locuitori ai ţărilor în curs de
dezvoltare. Să reţinem că bătrânii din 2025 sunt tinerii de azi. Totodată să reţinem,
că la orice vârstă omul trebuie să aducă o contribuţie societăţii şi să primească
anumite beneficii direct sau indirect, în cadrul contractului scris sau nescris dintre
om şi societate.
Experţii din 22 de state, confirmând ataşamentul lor principiului „sănătate pen
tru toţi” (SPT) la consfătuirea de la Riga (1986) au recomandat tuturor statelor 10
principii de sănătate:
1. A considera SPT scopul tuturor popoarelor până şi după anul 2000.
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în conformitate cu declaraţia de la Alma-Ata, a elabora criteriile de estimare a
strategiei date în perspectivă.
2. A dezvolta şi a întări strategia SPT.
Fiecare ţară în conformitate cu concepţia „Sănătate pentru toţi” va trebui să
elaboreze strategia proprie de sănătate privind rezolvarea problemelor acute ce vi
zează sănătatea celor mai vulnerabile grupuri sociale.
3. A intensifica activitatea politică şi socială. Această activitate trebuie să con
tribuie la distribuirea resurselor pentru realizarea concepţiei „Sănătate pentru toţi”,
inclusiv a organizaţiilor nestatale.
4. A consolida conducerea strategiei SPT. Se recomandă de a acorda susţinerea
cuvenită conducătorilor serviciului sanitar şi altor sectoare care vor mobiliza resur
sele cuvenite pentru ocrotirea sănătăţii.
5. A atrage populaţia în activitatea de ocrotire a sănătăţii.
6. A transforma colaborarea intersectorială într-un instrument de realizare a
SPT. Problemele ocrotirii sănătăţii trebuie să fie în centrul atenţiei şi a altor servicii.
7. A întări sistemele judeţene ale ocrotirii sănătăţii bazate pe ajutorul medicosanitar primar; întărirea sistemelor judeţene ale ocrotirii sănătăţii, ca mecanismcheie de concentraţie şi utilizare a resurselor destinate ocrotirii sănătăţii.
8. A planifica, a realiza şi a susţine pregătirea cadrelor ce urmează să imple
menteze SPT. O deosebită susţinere atât morală, cât şi materială trebuie să fie acor
dată personalului care lucrează în localităţile de la periferie şi în condiţii grele.
9. A contribui la implementarea şi utilizarea raţională a investiţiilor în dome
niul ştiinţei şi tehnicii. A acorda o importanţă deosebită contribuţiei ştiinţifice şi
tehnologice în rezolvarea problemelor stringente ale ocrotirii sănătăţii. A întări
baza ştiinţifică în ţările în curs de dezvoltare, acordând o atenţie primordială inves
tigaţiilor referitoare la grupurile sociale care au mai mare nevoie de ajutor.
10. A întreprinde măsuri pentru soluţionarea problemelor nerezolvate. Se pune
problema de a elabora programe prioritare de sănătate vizând, în primul rând, nive
lul înalt al mortalităţii infantile şi materne, abuzul de alcool şi tutun, lipsa echilibru
lui între creşterea populaţiei şi resursele naturale şi social-economice.
1.4. MODUL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS
M odul de viaţă şi stilul de viaţă sunt doua noţiuni apropiate în conţinut şi
tratate de multe ori ca sinonim e. Ele desem nează totalitatea activităţilor, care
com pun viaţa unei persoane, a unui grup, a unei colectivităţi, organizarea vieţii
lor pentru satisfacerea trebuinţelor lor m ateriale şi spirituale. Totuşi, cele două
noţiuni nu sunt identice deşi utilizarea lor este com plem entară. Astfel, modul
de viaţă se referă la elem entele obiective ale traiului, la condiţiile materiale,
econom ice şi sociale ale vieţii oamenilor. Principalii indicatori ai m odului de
viaţă sunt:
- natura muncii (ocupaţiei, profesiei) şi durata ei;
- învăţământul, calificarea profesională şi accesibilitatea form elor acestora;
- rezidenţa şi circulaţia (timpul afectat şi m ijloacele de transport disponi
bile şi utilizate);
- locuinţa (m 2/persoană) şi echipam entul acesteia (gradul de confort);
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- condiţiile de igienă şi asistenţă sanitară (accesibilitatea acesteia);
- m ijloacele de com unicare, telecom unicare;
- inform aţiile şi cultura;
- tim pul liber (durata şi folosirea acestuia).
La aceştia se adaugă sistemul tradiţiilor, obiceiurilor, m orala şi cultura so
cietăţii. Toţi aceşti factori, în m işcarea lor istorică, contribuie la form area pro
filului psihologic al populaţiei, la form area personalităţii indivizilor şi la struc
turarea relaţiilor sociale. Orice mod de viaţă este produsul unei istorii, reflexul
unei culturi şi al unor tradiţii specifice. Fiecare societate are un mod specific de
viaţă. Se poate distinge astfel între un mod de viaţă specific societăţii tradiţio
nale, agrare, rurale, un mod de viaţă specific societăţiijndustriale, de tip urban
şi modul de viaţă specific societăţii postindustriale. In fiecare dintre ele, toţi
indicatorii enum eraţi mai sus sunt diferiri. Stilul de viaţă se referă la aspectul
subiectiv al m odului de viaţă. El reprezintă o strategie de viaţă, pentru care in
dividul optează şi care orientează toate m anifestările sale particulare. Această
strategie are la bază anum ite credinţe, imagini şi reprezentări ale individului
despre lume şi viaţă, în virtutea cărora el alege, se com portă, acţionează, face
opţiuni ce îl pot conduce la reuşită sau la eşec. Din acest punct de vedere,
stilul de viaţă se referă la decizii, acţiuni şi condiţii de viaţă, care afectează
sănătatea persoanelor. Este vorba de riscuri autoasum ate, cum ar fi: tabagismul, abuzul de alcool, consum ul de droguri, alim entaţia excesivă, dezechili
brată sau subnutriţia, prom iscuitatea sexuală, practicile sexuale riscante, stilul
de conducere auto im prudent, sedentarism ul, lipsa tim pului liber, insuficienţa
odihnei / som nului, incapacitatea de a face faţă stresului cotidian şi profesional
într-un mod adecvat. Toate acestea sunt riscuri im putabile persoanei, care pune
în pericol sănătatea proprie. Uneori aceste riscuri sunt impuse de condiţiile
social-econom ice ale persoanei, cum ar fi: sărăcia, şom ajul, discrim inarea so
cială, sexuală, etnică, inegalităţile şi conflictele sociale. Stilul de viaţă constă
din com binaţii ale diferitor practici şi deprinderi com portam entale şi condiţii
de mediu ce reflectă modul de viaţă, influenţate de antecedentele familiale,
condiţiile culturale şi socio-econom ice ale persoanei. în esenţă, stilul de viaţă
este tipul de com portam ent repetitiv, habitual, condiţionat de nivelul de cultură
şi de nivelul de trai, este modul de viaţă bazat pe interacţiunea dintre condiţiile
de viaţă în sens larg şi tipurile caracteristice de com portam ent, determ inate de
factorii socio-culturali şi de caracteristicile personale. M odificarea stilului de
viaţă implică, deci, schim barea concom itentă a com portam entului personal şi
a condiţiilor de viaţă. Stilul de viaţă este personal şi social (grupai), în acelaşi
timp, şi aceasta pentru că opţiunile pe care persoana le face şi în funcţie de care
îşi structurează stilul de viaţă sunt individuale, dar valorile, reprezentările, sco
purile şi aspiraţiile în virtutea cărora face alegerile au o determ inare socială. în
concluzie, se poate spune că dacă modul de viaţă se referă la aspectele exteri
oare ale vieţii, la condiţiile econom ice şi sociale, stilul de viaţă priveşte modul
în care persoanele şi grupurile sociale valorizează aceste condiţii, în funcţie
de anum ite opţiuni valorico-norm ative. Fiecare individ este protagonistul unui
anumit stil de viaţă propriu şi constant, precum şi al unor „subvariante” proprii
fiecărei etape de viaţă parcurse. Daca la un copil nu se poate vorbi încă de un
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stil de viaţă propriu-zis, odată cu adolescenţa, cu procesul de cristalizare a per
sonalităţii, începe să se contureze şi un stil de viaţă propriu, pe care tinereţea
şi m aturitatea îl vor desăvârşi. în structurarea lui, influenţa fam iliei, a scolii, a
altor instituţii educative se interferează cu influenţa celor apropiaţi, cu influ
enţă literaturii, a televiziunii, a m ass-m ediei în general, care pot oferi tipologii
diferite ale stilurilor de viaţă şi care pot fi copiate, refuzate, prelucrate critic şi
valorizate de către individ. Alături de stiluri de viaţă defavorabile pentru sănă
tate - c a r e cuprind factorii de risc m enţionaţi a n te rio r-e x is tă şi pot fi modelate
prin acţiuni de educaţie stiluri de viaţă favorabile sănătăţii: practicarea siste
matică a exerciţiilor fizice şi evitarea sedentarism ului, alim entaţia echilibrată
şi variată (bogată în legum e şi fructe proaspete, săracă în grăsim i), evitarea
fumatului şi a consum ului de droguri, consum ul m oderat de alcool, igiena per
sonală şi sexuală, prudenţa în alegerea partenerilor sexuali şi utilizarea m ijloa
celor de protecţie pentru evitarea bolilor sexual transm isibile, inclusiv SIDA,
efectuarea de controale m edicale periodice, folosirea strategiilor adecvate de
ajustare la stresul cotidian, profesional. Prom ovarea unui stil de viaţă, care să
m axim izeze, în limitele unor condiţii date, sănătatea, bunăstarea şi îm plinirea
umană, reprezintă un obiectiv a cărui realizare presupune acţiunea conjugată
a disciplinelor m edicale şi com portam entale, a factorilor econom ici, politici,
sociali şi culturali. Programul OM S „Sănătate pentru toţi” se bazează, în mare
m ăsură, pe capacitatea oam enilor de a-şi cunoaşte şi optim iza stilul propriu de
viaţă, de a corija deficienţele constatate în structurarea lui, de a opera m odifi
cări, rem odelări, în sensul realizării unui stil de viaţă sănătos. Stilul de viaţă
are o im portanţă m ajoră în determ inarea stării de sănătate a oamenilor. Astfel,
ponderea celor patru factori determ inanţi ai sănătăţii este urm ătoarea: stilul de
viaţă - 5 1 % ; factorul biologic - 20% ; m ediul am biant - 19%.
D im en siu n ile sănătăţii. Există cinci dim ensiuni ale sănătăţii.
Sănătatea emoţională - include înţelegerea emoţiilor şi cunoaşterea modului
de soluţionare a problemelor cotidiene ale stresului, cât şi capacitatea de a studia,
de a lucra sau de a îndeplini activităţi eficiente şi cu bună dispoziţie. De exemplu
- un individ cu o bună stare emoţională manifestă o rată scăzută la boli legate
de stres, cum ar fi ulcere, migrene şi astm. Când stresul şi tulburarea emoţională
continuă pentru o lungă perioadă de timp, sistemul imun scade şi duce la riscul de
dezvoltare a diferitor boli.
Sănătatea intelectuală (intelectul) - este aspectul important al planului mintal
care contribuie la luarea deciziilor importante, joacă un rol crucial în starea de să
nătate şi de bunăstare a individului. Capacitatea intelectuală variază de la individ la
individ, toţi indivizii sunt capabili să înveţe cum să dobândească şi să-şi evalueze
informaţiile, cum să ia decizii asupra diferitor tipuri de probleme, inclusiv sănă
tatea. Sănătatea intelectuală uneori este inclusă în sănătatea emoţională ca parte
a sănătăţii mintale. Emoţiile pot altera capacitatea de a gândi a unei persoane, iar
gândirea confuză poate accentua şi mai mult problemele. Totuşi, relaţia dintre emo
ţional şi intelectual nu le suprapune.
Sănătatea fiz ic ă - s e referă la starea organismului şi la răspunsurile acestuia în
faţa vătămărilor şi a bolii. Pentru menţinerea unei condiţii fizice bune, a unei sănă
tăţi fizice este important să adoptăm acele conduite ce ne conferă o bunăstare fizică.
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De exemplu, evitarea ţigărilor, a consumului cte alcool, alimentaţia moderată, sunt
doar câteva obiceiuri ce asigură o bună sănătate fizică. Exerciţiile fizice adecvate,
un efort cât şi un repaus echilibrat, menţinerea unei greutăţi normale şi alegerea in
teligentă a bucatelor, evitarea abuzurilor alimentare în timpul sărbătorilor ne ajută,
de asemenea, să ne menţinem starea de sănătate a organismului.
Sănătatea socială - se referă la capacitatea de realizare a rolului din viaţă, cum
ar fi rolul de fiu sau fiică, părinte, soţ, prieten, apropiat sau cetăţean, într-un mod
eficient şi confortrbil, cu plăcere sau iără, de protecţie a altor persoane. Fiecare
din aceste roluri presupun diferite responsabilităţi şi riscuri. Implicarea trebuinţelor
umane pentru dragoste, intimitate, de apartenenţă, constituie un factor important în
realizarea sănătăţii sociale.
Sănătatea spirituală - este acel sentiment de trăire, după care comportamentul
şi valoarea fundamentală a unei persoane sunt în armonie. Numeroase studii au ară
tat o asociere dintre afiliaţia religioasă şi rata scăzută de boli cronice şi mortalitate.
Unii oameni sunt contra unor reguli religioase, afirmând că religia descurajează
conduitele ce pot conduce la probleme severe de sănătate. Alte persoane au declarat
că afilierea religioasă poate contribui în mod direct asupra stării de sănătate şi a
bunei dispoziţii în general.
Integrarea sănătăţii. Fiecare persoană oferă o anumită importanţă celor cinci
dimensiuni ale sănătăţii. Dimensiunile sănătăţii formează un întreg - fiecare are un
efect asupra celorlalte. Toate aceste dimensiuni lucrează împreună pentru a asigura
randamentul funcţiilor, asigurând astfel confortul. Cultivarea unei anumite dimen
siuni atrage după sine dezvoltarea celorlalte dimensiuni. Neglijarea unei dimensi
uni poate duce la consecinţe severe asupra sănătăţii în ansamblu. Pentru menţinerea
sănătăţii, trebuie să acordăm atenţie celor cinci dimensiuni.
Sănătatea şi echilibrul. Echilibrul - este necesar deoarece acesta afectează
însăşi homeostazia, starea de normalitate a organismului chiar la baza nivelului
fiziologic. Corpul uman este un organism deosebit de mobil. Pe parcursul vieţii o
persoană trebuie să facă faţă şi să răspundă la o multitudine de ameninţări, printre
care boli, vătămări fizice, stres. Organismul este capabil să lupte şi să se adapteze
la toate aceste ameninţări. Pentru a dobândi această capacitate el caută un echilibru,
în mod similar organismul luptă, apărându-se de boală pentru a reveni la starea de
echilibru.
1.5. PROMOVAREA MODULUI SĂNĂTOS DE VIAŢĂ
Succesul propagandei modului sănătos de viaţă în mare parte depinde de aetivismul medical al populaţiei. Termenul „activism medical” a fost propus relativ nu
demult şi el reflectă cele mai caracteristice forme de activitate în domeniul ocrotirii
sănătăţii publice şi individuale. Activismul medical include activitatea indivizilor,
grupurilor sociale şi a populaţiei în întregime, precum şi a organelor şi instituţiilor
medico-sanitare de asigurare cu asistenţă profilactică şi curativă.
Un element important al activismului medical îl constituie comportamentul
igienic, care se manifestă prin atitudinea corectă faţă de sănătatea proprie şi a altor
persoane, îndeplinirea prescripţiilor medicale, adresarea la timp în instituţiile curativo-profilactice etc.
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în sens larg activismul medical poate să poarte nu numai un caracter pozitiv,
favorabil sănătăţii omului, ci şi negativ, dăunător sănătăţii, în contradicţie cu reco
mandările igienice şi deci în contradicţie cu modul sănătos de viaţă.
Ca şi modul de viaţă, activismul medical poate fi divizat în elementele compo
nente: competenţa sanitară (medicală), deprinderi igienice sau antiigienice, adresa
bilitatea în instituţiile medicale, inclusiv cele profilactice, îndeplinirea recomandă
rilor medicale şi a prescripţiilor în legătură cu dispensarizarea, participarea activă
în realizarea planurilor de ocrotire a sănătăţii publice etc.
Unii autori (N.S. Usaciov) apreciază gradul de activism medical după urmă
torii indici: alimentaţia, fumatul, comportarea omului în caz de boală, respectarea
normelor igienice, nivelul cunoştinţelor medicale ş.a. Alţii adaugă şi asemenea fac
tori ca: activismul fizic, consumul alcoolului, adresarea la timp după ajutor medi
cal, respectarea regulilor securităţii muncii, existenţa traumatismelor ş.a.
Aceste şi alte manifestări ale activismului medical depind de nivelul de cultură
generală, de gradul de instruire, de orientarea psihologică a omului, de condiţiile lui
de viaţă, de starea ocrotirii sănătăţii etc.
Studierea mortalităţii perinatale a demonstrat că ea depinde de oportunitatea şi
frecvenţa vizitelor gravidelor la medicul ginecolog. Când numărul de vizite era 6 şi
mai mult mortalitatea perinatală alcătuia 8 cazuri la 100 de naşteri, iar în cazul când
gravidele se prezentau mai rar pentru consultare acest indice atingea 20%, adică era
de 2,5 ori mai mare.
Ameliorarea factorilor modului de viaţă şi în primul rând sporirea activismului
medical, constituie strategia de bază a ocrotirii sănătăţii în toate ţările.
Directorul general adjunct al OMS M. Adbelmen menţionează că „...în ulti
mele decenii îmbunătăţirea sănătăţii publice în ţările dezvoltate se datorează nu
intervenţiilor medicale, ci măsurilor întreprinse pentru combaterea deprinderilor
dăunătoare şi stimulării modului sănătos de viaţă’*.
Noi am amintit deja că în prezent, în condiţiile unei din ce în ce mai modeme şi
adaptate infrastructuri medicale, în continuu progres privind asistenţa şi cercetarea
ştiinţifică, s-a neglijat unul dintre instrumentele cele mai eficace, care îi dă posibili
tate individului să-şi poată exercita dreptul la sănătate - educaţia sanitară.
Informarea publicului rămâne elementul esenţial pentru crearea acelei moti
vaţii profunde, fără de care ar fi iluzoriu să-l credem pe om dispus să-şi schimbe
actualul mod de viaţă. Căci în toate bolile a căror cauză e greu de identificat, preve
nirea primară nu este decât un vis frumos: nu există, deocamdată, posibilitatea de a
combate un inamic pe care nu-1 cunoaştem.
Pentru a convinge un om că este posibil să-şi controleze starea sănătăţii şi să
prevină efectele bolii este nevoie, pe de o parte, de „un profesor”, care ştie ce şi
cum să vorbească, şi de „un elev”, dispus să-l asculte şi care simte nevoia de a fi
instruit şi ajutat. Principiile de protecţie trebuie să fie observate şi aplicate zilnic, în
zilele bune şi în zilele rele, ceea ce nu toţi oamenii înţeleg sau acceptă.
Sănătatea nu este o construcţie individuală. Ea nu este un dar. Ea reprezintă
o cucerire dificilă ce trebuie făcută sau supravegheată permanent, întreaga viaţă,
dominând boala, evitând, suprimând sau coexistând cu ea.
Pentru promovarea ocrotirii sănătăţii omului sănătos despre care s-a amintit
în legătură cu apariţia concepţiei de sanalogie, afară de popularizarea sanitară bine
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organizată, este nevoie de un număr cât mai mare de aliaţi ai medicilor, oameni care
sunt egal responsabili şi beneficiari ai stării proprii de sănătate, precum şi ai sănă
tăţii celorlalţi. Acestor oameni, care respectă conştient cerinţele sanitare, trebuie
să li se ofere toate instrumentele necesare de informare şi instruire în problemele
sănătăţii.
Contrar aliaţilor, care prin exemplul comportamentului lor participă la popula
rizarea modului sănătos de viaţă, există indivizi care nu admit nevoia de schimbare
a modului de viaţă, de a se supune unei discipline consimţite (care apără sănătatea
şi viaţa). Ei aderă la tot ce le face plăcere (plăceri „orale”: mâncare, băutură, tutun),
unii preferă „să trăiască mai puţin fară să renunţe la nimic”. Aceştia sunt conside
raţi de semenii lor drept inconştienţi, iraţionali, nechibzuiţi, lipsiţi de voinţă sau,
uneori, sinucigaşi. Din punct de vedere medical, comportându-se - în negarea şi
negativismul lor - ca şi cum viaţa lor nu valorează nimic, se întrevede: fie o negare
psihopatică a realităţii; fie o componentă de infantilism psihic.
Cum să-l denumim pe cel care, informat corect - deci instruit - bravează boala
sau consecinţele acesteia, cu un amestec de trufie, orgoliu, îngâmfare, vrând să
dovedească că este „mai tare”, că este superior bolii, că poate trăi cum vrea. că
sfaturile primite nu sunt valabile pentru el sau sunt bune pentru alţii?
Practica realizării diverselor programe de sănătate cu caracter teritorial bazate
pe principiile profilaxiei primare din cauza nivelului scăzut de cultură sanitară, care
dă naştere nihilismului şi negativismului sanitar despre care tocmai s-a vorbit, nu
totdeauna se bucură de succes, iar popularizarea modului sănătos de viaţă rămâne
veşnica problemă actuală, care ne priveşte pe fiecare şi pe toţi.
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CAPITOLUL 2

E D U C A Ţ IE P E N T R U SĂ N Ă T A T E

2.1. DEFINIŢIE, SCOPURI, FUNCŢIILE ŞI OBIECTIVELE EPS
Definiţie. Educaţia pentru sănătate (EPS) este o ramură a sănătăţii publi
ce care studiază nivelul de cultură sanitară (cunoştinţe, deprinderi, atitudini, com
portamente) al diferitor grupuri de populaţie, precum şi mijloacele şi procedurile
educaţionale necesare formării şi dezvoltării unui comportament sanogen, igienic.
Privită astfel, educaţia pentru sănătate reprezintă o importantă metodă de acţiune în
asigurarea sănătăţii populaţiei şi a medicinei omului sănătos, constituind totodată o
parte integră a ansamblului acţiunilor educaţionale adresate populaţiei.
Educaţia pentru sănătate are următoarele scopuri:
- ridicarea nivelului de cunoştinţe medicale al populaţiei în principal în do
meniul sanogenezei. protecţiei mediului şi prevenţiei bolilor;
- formarea şi dezvoltarea unor deprinderi corecte care să promoveze sănătatea;
- crearea unei poziţii active faţă de sănătatea individuală şi faţă de probleme
le sănătăţii publice, în sensul atragerii şi capacităţii maselor la participarea
activă în realizarea consolidării sănătăţii.
Până în anii 1994-1995 în Republica Moldova s-a folosit termenul iluminare
(educaţie) sanitară, noţiune utilizată pentru transmiterea unor infonnaţii legate în
special de deprinderi igienice. începând cu anii 1996-1997, se încearcă trecerea la
un concept mai cuprinzător şi anume, educaţia pentru sănătate (tabelul 71).
Tabelul 71
D iferenţele dintre ilum inarea (educaţia) sanitară tradiţională
şi educaţia pentru sănătate contem porană
Ilum inarea sanitară

E ducaţia pentru sănătate

A titu d in ea aprescriptivă, uneori cu lp ab ilizată
şi m anipulatoare

N ic i un com p ortam en t nu este lip sit de se n s

Prioritate acordată p revenirii îm b oln ăvirilor şi
d obândirii unor principii ig ie n ic e

P rom ovarea unui stil de viaţă săn ătos

A ctiv ită ţi p u n ctu ale, n eorgan izate

A bordare integrată, coord on ată şi progresivă

P reven irea prim ară, secundară şi terţiară
- fo lo site num ai c a n işte co n cep te
m ed ica liz a te şi in d iv id u a lizate

Prioritatea p reven irii în cadrul unei con cep ţii
g lo b a le

Individul e con sid erat p a siv (determ inare
extern ă) şi raţional

Individul e con sid erat activ (au to n o m ie) şi
neraţional

Strategie directă (cu n o ştin ţe)

S trategie indirectă (m otivare)

în Constituţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (elaborată în anul 1948) se
menţionează că „O opinie publică bine informată şi o cooperare activă a maselor
sunt de o importanţă capitală pentru îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei’*.
Creşterea interesului unor largi pături de populaţie pentru cunoaşterea mijloa
celor de apărare şi păstrare a sănătăţii este o realitate încurajatoare, constituind în
acelaşi timp o premisă pentru elaborarea unor programe de acţiuni cultural-sanitare
adresate tuturor categoriilor de populaţie.
Obiectul de bază al educaţiei pentru sănătate constă în formarea şi dezvoltarea
în rândul populaţiei, începând de la vârstele cele mai fragede, a unei concepţii şi
a unui comportament igienic, sanogen, în scopul apărării sănătăţii, dezvoltării ar
monioase şi fortificării organismului, a adaptării lui la condiţiile mediului ambiant,
natural şi social, precum şi în scopul participării active a populaţiei la opera de
asigurare a sănătăţii publice. în acest sens este necesară formarea unei opinii de
masă, fundamentată ştiinţific, faţă de igiena individuală şi colectivă, faţă de alimen
taţie, îmbrăcăminte, muncă şi odihnă, faţă de utilizarea raţională a timpului liber
şi a factorilor naturali de călire a organismului, faţă de evitarea factorilor de risc,
precum şi faţă de modul de solicitare a asistenţei medicale şi a diferitelor mijloace
de invest'gaţie şi tratament. A modifica un comportament nociv pentru sănătate sau,
mai bin"; zis, a învăţa comportamente care-i sunt favorabile - acesta este obiectul
educaţbi pentru sănătate.
Dreptul la educaţie reprezintă un drept fundamental al omului. Filozoful Kant
spunea că „educaţia este cea mai grea problemă dată spre rezolvare omului”.
Educaţia pentru sănătate a populaţiei, componentă a educaţiei permanente, are
rolul ca pe baza unei acţiuni complexe informative şi formative, utilizând mijloa
cele comunicării şi alte metode educaţionale, să contribuie la crearea de modele
cultural-sanitare, menite să formeze o opinie şi o concepţie ştiinţifică în problemele
sănătăţii şi bolii, care să direcţioneze comportamentul fiecărui individ. „Dacă boala
ucide oamenii, spunea Juan Bosch-Martin, lipsa de cultură este aceea care face să
crească pericolul morţii, iar educaţia este acea care poate salva” :
Educaţia pentru sănătate intervine, în forme speciale, în toate cele 4 comparti
mente principale ale medicinei:
a. Medicina sanogenică (medicina omului sănătos);
b. Medicina profilactică (preventivă) - profilaxia primară;
c. Medicina curativă (clinică) - profilaxia secundară;
d. Medicina de recuperare şi reabilitare - profilaxia terţiară (metafilaxia).
Educaţia pentru sănătate are mai multe laturi:
1. latura cognitivă, care constă în comunicarea şi însuşirea de noi cunoştinţe
necesare apărării şi menţinerii sănătăţii;
2. latura motivaţională (psihologică), care constă în convingerea populaţiei
privind necesitatea prevenirii şi combaterii bolilor, precum şi a dezvoltării
armonioase a organismului printr-un stil de viaţă sanogen şi respectarea
regulilor de sanogeneză;
3. latura comportamental-voliţională (formativă), care constă în însuşirea
deprinderilor şi obişnuinţelor sanogene, cu aplicarea lor în practica coti
diană.
în cadrul activităţii de educaţie pentru sănătate pe primul plan stau elementele
formative, deoarece „educaţia nu constă în a învăţa pe cineva ce anume trebuie să
gândească, ci а-i forma modul în care el trebuie să înveţe a gândi” (UNESCO).
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în acest sens, deosebit de edificator este unproverb chinez care spune că „ceea
ce aud uit aproape întotdeauna; ceea ce fac nu uit niciodată’'. De aici rezultă impor
tanţa, în cadrul educaţiei pentru sănătate, a demonstrărilor practice, faţă de meto
dele auditive şi vizuale.
Educaţia cuprinde deci trei domenii:
> domeniul cognitiv: „a şti”;
> domeniul psiho-motor: „a şti să faci”;
> domeniul afectiv: „a şti să fii”.
Cultura sanitară, produs al educaţiei pentru sănătate, se integrează în conceptul
mai larg de cultură generală şi - având o sferă foarte largă şi un conţinut foarte bo
gat - include o serie de componente, reprezentând: cunoştinţele, opiniile, interesele
şi atitudinile; deprinderile, obişnuinţele, comportamentul şi conştiinţa; obiceiurile,
tradiţiile, prejudecăţile şi superstiţiile; concepţiile şi practicile populaţiei în dome
niul sănătăţii (după I. Dorobanţu) (figura 81).
Conceptul „Cultura sanitară”

Cunoştinţele

Opiniile

Interesele

Aptitudinile

Depiinder.le

Obişnuinţele

1 Comportament

Obiceiurile

Prejudecăţile

Tradiţiile

Superstiţiile

Cunoştinţa

Concepţiile

Practicile populaţiei în domeniul
sănătăţii

Figura 81. Conceptul „c u ltu ra sanitară”

Funcţia sanogenă are ca scop optimizarea sănătăţii individuale şi comuni
tare, pentru atingerea idealului de sănătate. Ea se adresează populaţiei sănătoase,
constituind o parte componentă majoră a medicinei omului sănătos (sanologia).
Funcţia sanogenică vizează, aşadar, populaţia sănătoasă, educaţia profilându-se, în
virtutea acestei funcţii, ca o componentă a medicinei omului sănătos, al cărui obiec
tiv principal este promovarea sănătăţii populaţiei sănătoase, optimizarea sănătăţii
sănătosului.
în acest scop, funcţia sanogenică are în vedere măsuri educaţionale ferme adresate diferenţiat organismului uman şi ambientului - măsuri apte să creeze un
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mediu de viaţă sanogen şi să influenţeze individul şi comunitatea spre adoptarea
şi integrarea în sistemul propriu de valori a unui comportament sanogenic, a unor
conduite favorabile sănătăţii, a unui mod de trai superior (figura 82).

Figura82. Funcţia sanogenică a educaţiei pentru sănătate
Funcţia preventivă (profilactică) este tot atât de complexă ca şi cea sanoge
nică şi vizează atingerea, prin intermediul educaţiei pentru sănătate, a obiectivelor
prevenţiei primare, secundare şi terţiare (metafilaxie, recuperare) (figura 83).

Figura 83. Funcţia preventivă (profilactică) a educaţiei pentru sănătate
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Obiectivele esenţiale ale profilaxiei prim are constau în eliminarea factorilor
de risc comportamentali sau în anularea ori atenuarea efectelor nocive ale celorlalte
categorii de factori de risc, urmărind, în final, prevenirea îmbolnăvirilor. Derivând
din aceste obiective, funcţia preventivă primară (profilactică) a educaţiei pentru să
nătate vizează „capacitatea populaţiei sănătoase şi a persoanelor în situaţia de risc
de a adera la măsurile de profilaxie primară”. Importanţa acestei funcţii este fonda
tă pe interrelaţia dintre educaţie şi profilaxia primară, care nu s-ar putea realiza dacă
măsurile statale n-ar cunoaşte factorii de risc şi n-ar aplica măsurile de combatere a
lor, ceea ce implică acţiuni educaţionale ferme, cu largă audienţă.
Obiectivele profilaxiei secundare rezidă în surprinderea bolii în formele ini
ţiale, subclinice sau în stările potenţiale când tratamentul este salutar, urmărind
în final recuperarea biologică a bolnavului. Derivând din aceste obiective, funcţia
profilactică secundară a educaţiei pentru sănătate constă în „determinarea diferitor
categorii de bolnavi cronici de a adera la măsurile de profilaxie secundară, prin
adoptarea conduitei terapeutice prescrise (inclusiv igienico-dietetice) şi parcurge
rea întregului proces recuperator, până la deplina restabilire” :
Obiectivele profilaxiei terţiare constau în recuperarea, reîncadrarea profesio
nală şi reintegrarea socială, pe scurt, reinserţia în ansamblul condiţiilor de mediu
- fizic, profesional, social - temporar abandonate din cauza bolii. Drept urmare,
funcţia preventivă terţiară a educaţiei pentru sănătate vizează „cultivarea încrede
rii bolnavului convalescent în posibilitatea recuperării integrale şi în capacitatea
acestuia de a adera la măsurile de profilaxie terţiară”. Importanţa acestei funcţii
derivă din valoarea tonusului neuro-psihic al convalescentului ca factor terapeutic
şi restituţional, consacrarea integrală muncii şi societăţii fiind frecvent condiţionată
de încrederea fostului bolnav în posibilitatea reluării activităţii iniţiale sau prestării
unei munci similare (figura 84).
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2.2.
FORMELE ŞI MIJLOACELE
DE INSTRUIRE ŞI EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE
Formele şi mijloacele de instruire şi educaţie pentru sănătate sunt foarte nume
roase şi pot fi clasificate în baza mai multor criterii. în mod obişnuit este utilizată
clasificarea în funcţie de calea de transmitere, de comunicare a mesajului educaţio
nal, criteriu pe baza căruia ele pot fi împărţite în următoarele categorii (figura 85):
1. forme auditive (orale);
2. tipărituri;
3. forme imagistice (vizuale);
4. forme audio-vizuaie;
5. forme complexe.

Figura 85. Activitatea educaţională pentru sănătate. Metode şi forme

După criteriul adresabilităţii, deosebim: mijloace individuale, de grup (microgrup) şi mijloace de comunicare în masă (mass-media). Tematica diferă foarte mult
de la o formă la alta, fiind strict particularizată la formele individuale, mai largă la
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formele de grup şi foarte largă la formele de comunicare în masă. Dacă formele
individuale şi de grup abordează tematici specifice, adaptate strict caracteristicilor
persoanelor cărora li se adresează mesajul educaţional, în formele de masă, de largă
infoiynare, adresate întregii populaţii, se abordează unele teme de interes personal.
în practica activităţilor educativ-sanitare pot fi utilizate o multitudine de forme
şi mijloace. Chiar pentru aceeaşi acţiune medicală (de ex. organizarea unei acţiuni
de dispensarizare) pot fi utilizate mai multe forme şi metode (conferinţe, convorbiri
în grup, lecţii, proiecţii de filme ş.a.).
Educaţia pentru sănătate se poate diferenţia după mediul social (urban, rural),
după vârsta şi sexul participanţilor, după tipul de colectivitate (şcoală, grădiniţă de
copii, întreprindere, şantier, instituţie, cămin de nefamilişti, cultură, cartier, domici
liu), după nivelul de instruire şi interesele educativ-sanitare ale beneficiarilor. După
categoria de persoane cărora li se adresează formele educaţionale, mai deosebim
educaţia pentru sănătate a persoanelor sănătoase şi cea a diferitor categorii de bol
navi (de boli acute sau cronice, infecţioase sau neinfecţioase). Educaţia persoanelor
sănătoase utilizează, de regulă, mijloacele informării largi a populaţiei prin forme
de masă, precum şi instruirea diferenţiată a unor grupe populaţionale, categorii pro
fesionale sau formaţiuni sanitare. în cadrul acestei forme, deosebim educaţia pentru
sănătate în învăţământul preşcolar, şcolar şi universitar, educaţia muncitorilor la
locul de muncă ş.a.
Familia constituie un factor esenţial în asigurarea şi promovarea sănătăţii; de
aceea ea trebuie corect informată asupra problematicii sănătăţii, pentru a încorpora
aceste informaţii în sistemele de valori şi a le utiliza în comportamentul ei general.
Fiecărei familii îi sunt proprii o serie de practici şi de atitudini faţă de sănătate, de
care fiecare membru este puternic influenţat în cursul întregii sale existenţe.
Nivelul de cultură şi instruire al părinţilor are o mare importanţă şi influenţă
asupra modelării caracterului copilului, în formarea lui pentru viaţă şi societate. De
asemenea, relaţiile dintre părinţi, climatul familial au o însemnătate covârşitoare
pentru dezvoltarea somatică şi neuropsihică a copilului, pentru formarea lui ca om
şi cetăţean.
Presa, radioul, televiziunea şi celelalte mijloace de comunicare în masă joacă
astăzi un rol esenţial în modelarea unei gândiri şi a unei conştiinţe civice favora
bile activităţilor medicale preventive. Deosebit de utile sunt articolele, notele şi
interviurile în care se abordează probleme educativ-sanitare în cadrul unor ziare
sau reviste.
în ceea ce priveşte educaţia pentru sănătate prin radiou şi televiziune, menţi
onăm emisiunile de tipul: „Sănătatea”, „Sfatul medicului”, „Medicina pentru toţi”
etc. în unele ţări se utilizează, cu mare eficienţă, serialele TV cu subiecte privind
sănătatea omului şi a familiei, rolurile fiind interpretate de cei mai populari actori.
Rolul instituţiilor şi al personalului medico-sanitar în cadrul educaţiei pentru
sănătate este deosebit de important, acestea integrându-se organic în activitatea
medicală de zi cu zi. De altfel, conform ordinului nr. 225 din 23.09.1999 al Mi
nisterului Sănătăţii din Moldova, privind activitatea educativ-sanitară de serviciu,
fiecare medic are obligaţia de a presta nu mai puţin de 6 ore lunar, prin forme or
ganizate, de educaţie pentru sănătate. în acest sens, merită a fi reamintite cuvintele
lui Nicolae Iorga, care arată în 1937 că „educaţia sanitară singură ar face mai mult
decât spitalele împreună”.
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Pentru realizarea unor acţiuni educativ-sanitare eficiente este necesar din
partea educatorului sanitar, a medicului, farmacistului sau cadrului mediu o bună
pregătire teoretică şi practică, pricepere, receptivitate, continuitate, pasiune, persu
asiune, simţ psiho-pedagogic, subtilitate, mobilitate în gândire, comprehensiune,
imaginaţie, putere de convingere, capacitate de discernământ în alegerea tematicii,
utilizarea unor metodologii ştiinţifice. Pedagogia medicală este arta de a transmite
cunoştinţe, de a forma deprinderi şi obişnuinţe sanogene; reprezintă o ştiinţă, şi nu
improvizaţie.
Fiecare medic, fiecare unitate sanitară trebuie să-şi formeze colective-ajutoare
în cadrul populaţiei căreia îi asigură asistenţa medicală. Pentru sporirea eficienţei
unor forme educativ-sanitare, acestea pot fi realizate şi de cetăţeni instruiţi în prea
labil. Este indicată utilizarea unor exemple concrete din cadrul comunităţii respec
tive, prezentându-se unele greşeli mai frecvente privind atitudinea faţă de sănătate
şi în care acestea pot fi corectate.
Pentru transpunerea în viaţă a dictonului „Cine spune medic, spune educator”
(P. Delore), trebuie acordată o importanţă deosebită pregătirii studenţilor-medici,
ca viitori educatori pentru sănătate, pregătire care trebuie începută încă din primii
ani de studii, prin readaptarea structurii procesului instructiv-educativ în sensul pu
nerii în contact a studentului în medicină şi farmacie, ca şi a elevului de la liceul sau
de la colegiul medical, cu problematica socială concretă a viitoarei sale profesii.
Schema organizării conducerii activităţii educativ-sanitare se prezintă, în Re
publica Moldova, în felul următor:
1. Forul de conducere a asigurării sănătăţii pe plan naţional - Ministerul
Sănătăţii - constituie factorul de decizie, având componenta îndrumării şi contro
lului întregii activităţi de educaţie pentru sănătate. Dirijarea sistemului de educaţie
pentru sănătate se efectuează de către Ministerul Sănătăţii prin intermediul Centru
lui Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă, iar la nivel teritorial - prin
intermediul Centrelor de medicină Preventivă din teritoriu.
2. Secţiile de educaţie pentru sănătate, de asemenea şi cabinetele de educaţie
pentru sănătate ale centrelor de medicină preventivă - constituie foruri organizato
rice, metodologice şi tehnice care acordă asistenţă de specialitate tuturor celor inte
resaţi (medicali şi nemedicali), asigură producţia de tipărituri şi filme şi efectuează
nemijlocit unele forme de educaţie pentru sănătate adresate direct populaţiei.
3. Unităţile de prestaţie (instituţiile din reţeaua medico-sanitară) asigură, ca
organe efectoare, educaţia pentru sănătate a populaţiei sănătoase şi bolnave, în in
cinta lor sau în teritoriul arondat.
4. Organismele de colaborare (organe statale, organizaţii obşteşti etc.) îşi
aduc contribuţia, prin forme şi mijloace specifice, la realizarea acţiunilor de educa
ţie pentru sănătate, conform profilului lor.
în domeniul sănătăţii, cu toate că repetarea acţiunii poate asigura întărirea şi,
deci formarea comportamentului sanogen, rezultatele favorabile ale modului de a
acţiona nu se manifestă imediat. Rezultatele activităţii educaţionale se observă în
timp, în mod lent. Se consideră, pe bună djeptate, că acţiunile educativ-sanitare
reprezintă adevărate „investigaţii în timp”. în concepţia OMS educaţia pentru să
nătate este „o armă cu bălaie lungă”. Numai prin înţelegerea acestui adevăr, poate
fi evaluată în mod corect eficienţa acţiunilor educativ-sanitare.
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Scopul final al educaţiei pentru sănătate este reprezentat de îmbunătăţirea stă
rii de sănătate a populaţiei. Evaluarea eficienţei acţiunilor educativ-sanitare poate
fi făcută pe plan cognitiv (prin metoda interviului sau chestionarului) şi pe plan
comportamental (prin metoda observaţiei şi anchetei). Au fost stabilite unele relaţii
cuantificabile (numerice) între acţiunile întreprinse şi efectele lor asupra unor me
tode de biostatistică. în concepţia modernă, educaţia pentru sănătate este conside
rată cea mai ieftină formă de asistenţă medicală.
Totuşi, educaţia pentru sănătate este încă lipsită de locul şi consideraţia pe care
le merită, fiind o adevărată „cenuşăreasă” a medicinei. Deşi s-ar părea că în ceea ce
priveşte rolul educaţiei pentru sănătate, această importantă armă profilactică, toate
problemele ei sunt elucidate şi nu ar fi loc pentru discuţii şi controverse, în realitate
rezervele acestei importante arme din penoplia mijloacelor de apărare a sănătăţii
sunt numai parţial şi incomplet valorificate. Există medici care ignoră, iar alţii care
efectuează formal, educaţia pentru sănătate, nereuşind să convingă populaţia, atât
timp cât nu sunt ei însuşi convinşi. însă, printre factorii care împiedică valorificarea
deplină a metodelor şi formelor educativ-sanitare sunt şi unii care ţin de populaţie.
De exemplu, mulţi oameni se consideră sănătoşi, fiind în realitate aparent sănătoşi
sau încă sănătoşi. Combaterea acestei concepţii eronate constituie o sarcină impor
tantă a educaţiei pentru sănătate.
Strategia principală, pe care ar trebui să acţioneze serviciile de sănătate şi cele
educaţionale pentru a avea rezultate bune, pe termen scurt şi lung, privind îmbună
tăţirea stării de sănătate a populaţiei, este educaţia pentru sănătate.
Ca sistem care include conştiinţa stării de sănătate, procesul de predare / în
văţare şi participarea, educaţia pentru sănătate are ca scop creşterea nivelului de
cunoştinţe medicale ale populaţiei în domeniul sanogenezei, protecţiei mediului şi
prevenirii bolilor; formarea şi dezvoltarea unor deprinderi corecte care să promo
veze sănătatea, precum şi crearea unei poziţii active faţă de sănătatea individuală şi
de problemele sănătăţii publice, în sensul atragerii şi capacităţii maselor la partici
parea activă în vederea realizării şi consolidării sănătăţii.
După Ch.Gemez-Rieux şi M.Gervois, educaţia pentru sănătate îndeplineşte
trei roluri. în funcţie de scopul urmărit:
• preventiv - temele de educaţie conţinând elemente de instrucţie a popula
ţiei pentru prevenirea îmbolnăvirilor;
• constructiv - de realizare a adeziunii opiniei publice în favoarea sănătăţii;
• curativ - pentru educaţia şi convingerea pacienţilor de a urma prescripţiile
medicale.
Educaţia pentru sănătate, la fel ca în celelalte ramuri ale culturii, trebuie să
deţină un fond material, fizic, care să stea la baza cuvântului cu rol educativ, ea
având viabilitate doar atunci când exprimarea teoretică este susţinută de un materi
al adecvat cu caracter educativ şi cu aplicabilitate practică.
Educaţia pentru sănătate implică, obligatoriu, cunoaşterea şi aplicarea conti
nuă a tehnicilor de comunicare, ca element fundamental.
Datorită faptului că în cadrul comunicării există doi poli: educatorul (cel care
transmite informaţia) şi ascultătorul (receptorul sau cel care primeşte informaţia),
în activităţile de comunicare cei doi poli trebuie să aibă flexibilitatea de a schimba
permanent rolurile, adică şi educatorul trebuie să ştie să asculte. El trebuie să ac
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cepte sentimentele altor persoane, să ştie cum să stimuleze discuţia pentru a avea
loc un dialog cu individul sau convorbirea cu grupul mic de indivizi, ţinând cont,
permanent, de comunicaţia nonverbală, care, uneori, poate fi mai eficientă şi utilă
decât cea verbală.
în practica medicală, foarte frecvent educaţia pentru sănătate se realizează în
grupuri mici, în care comunicarea este mai adecvată nevoilor de formare.
Aceste grupuri pot fi: omogene (cel mai eficace) sau neomogene.
în cadrul transmiterii informaţiei active în grupul de lucru sunt uzual utilizate
o serie de tehnici în educaţia pentru sănătate:
• „tehnica brainwriting” - fiecare persoană îşi exprimă în scris ideile în ceea
ce priveşte nevoile educative într-o problemă definită, după care ideile con
semnate se triază şi se aduc la cunoştinţa grupului;
• „tehnica grupului nominal’’ - fiecare membru al grupului îşi exprimă păre
rile în legătură cu o problemă, iar educatorul grupează ideile comune.
2.3. TIPURILE DE EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE
Există trei tipuri de educaţie pentru sănătate: formală, nonformală şi compor
tamentală:
1. educaţia pentru sănătate formală este rezultatul unui proces planificat
de transmitere de experienţe, cunoştinţe, ce vizează toată populaţia (socializarea
secundară a individului), necesită efort de predare-învăţare şi educatori;
2. educaţia pentru sănătate nonformală vizează componentele din condui
ta individului care se formează prin experienţă sau imitaţie (socializarea primară a
individului); nu necesită efort cu caracter de educaţie, de transmitere a cunoştinţe
lor; este realizată de familie şi comunitate;
3. educaţie pentru sănătate comportamentală cuprinde educaţia pentru să
nătate conform normelor sociale şi educaţia pentru dezvoltarea sănătăţii publice şi
promovarea comportamentelor favorabile sănătăţii, principalele obiective educaţi
onale vizând dezvoltarea cunoştinţelor, aptitudinilor, atitudinilor şi a convingerilor
ce vizează sănătatea.
Principiile educaţiei pentru sănătate sunt:
1. al priorităţii - cu cât începuturile educaţiei pentru sănătate sunt mai tim
purii cu atât rezultatele în starea de sănătate a populaţiei sunt mai bune;
2. al specificităţii şi autorităţii - se consideră că educaţia făcută de persoane
specializate are impact mai mare asupra comportamentului sanogenetic;
3. al integrării educaţiei pentru sănătate în obiectivele politicii social-sanitare a statului.
Conform altor autori (L. Vulcu) principiile în educaţia pentru sănătate sunt
următoarele:
a) principiul cultural-ştiinţific - educaţia pentru sănătate reprezintă o compo
nentă a fondului cultural general şi a ştiinţelor medicale;
b) principul optimizării - educaţia pentru sănătate, fiind integrată actului me
dical necesită adaptarea individului la combaterea stresului bolii;
c) principul de influenţare a individului şi grupului în schimbarea comporta
mentului spre un cadru sanogen;
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d) principiul educaţiei continue - atât în ceea ce priveşte un program de in
strucţie legiferată şi stratificat pe etapele instrucţiei generale şi de conso
lidare a cunoştinţelor, cât şi în ceea ce priveşte necesitatea aducerii infor
maţiei la actualitatea noilor maladii ce apar pe plan mondial, sau în situaţia
recrudescenţei unor stări morbide anterioare;
e) principiul de grup - din punctul de vedere al specificului grupului căruia i
se adresează;
f) principiul de informaţie şi instrucţie teoretică şi de aplicabilitate prac
tică prin demonstraţii;
g) caracterul de investiţie cu repercusiuni benefice pentru societate.
Cerinţele educaţiei pentru sănătate sunt:
• largă accesibilitate;
• orientarea (spre prevenţie) profilactică;
• participarea activă a populaţiei la apărarea propriei sănătăţi;
• caracterul optimist;
• caracterul convingător;
• exprimarea accesibilă;
• caracterul ştiinţific;
• tematica adecvată auditoriului.
Abordările posibile şi direcţiile de orientare în educaţia pentru sănătate sunt
următoarele:
1. abordarea medicală - medicul urmăreşte la pacient formarea unor atitudini,
comportamente, conforme cu principiile sale pentru sănătate;
2. abordarea educaţională - se transmit cunoştinţe asupra unor comportamen
te favorabile sau defavorabile sănătăţii, iar cel care primeşte informaţiile este liber
să aleagă şi să facă ceea ce doreşte (facilitează adoptarea unor decizii comporta
mentale, nu impune un anumit comportament);
3. abordarea orientată spre individ (personalizare) - profesionistul (educato
rul) explică persoanelor care doresc să ştie şi să ia o anumită decizie;
4. abordarea ce necesită o schimbare socială - medicul transmite cunoştinţe,
individul înţelege, dar societatea nu-i favorizează schimbarea sau alegerea compor
tamentului.
Direcţiile de orientare a educaţiei pentru sănătate se referă la:
• dezvoltarea educaţiei pentru sănătatea familiei;
• antrenarea populaţiei în activităţi privind asanarea mediului fizic extern şi
evitarea poluării;
• extinderea şi modernizarea educaţiei pentru sănătate în scopul evitării îm
bolnăvirilor profesionale;
• încurajarea acţiunilor de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile, cu
accent pe bolile sociale (tuberculoza, bolile venerice, HIV/SIDA);
• susţinerea acţiunilor de prevenire şi combatere a bolilor cronice;
• intensificarea educaţiei pentru sănătate în problemele de prevenire a acci
dentelor şi instruirea populaţiei în ceea ce priveşte acordarea primului ajutor;
• propagarea cunoştinţelor pentru îngrijirea elementară a bolnavilor, pentru
respectarea indicatorilor de regim igieno-dietetic în vederea refacerii sănătăţii,
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• popularizarea sistemului de asigurare de servicii medicale pentru populaţie;
• dezvoltarea interesului pentru practicarea sportului şi pentru folosirea fac
torilor naturali în scopul călirii şi întăririi organismului şi a creşterii duratei medii
de viaţă;
• dezvoltarea răspunderii pentru sănătatea proprie, familială şi colectivă.
Abordarea oricărei direcţii din cele de mai sus impune respectarea unei anumi
te conduite fară de care atingerea obiectivelor de bază ale educaţiei pentru sănătate
rămâne un simplu deziderat.
Metodele de educaţie pentru sănătate sunt:
1. Metode de cercetare - scopul cercetării fiind acela de a afla nivelul de
educaţie pentru sănătate, înainte şi după o campanie de informare, ca modalitate de
control al eficienţei acţiunii.
Metodele de cercetare pot fi:
a) Cantitative:
■ analiza datelor statistice existente.
■ anchete prin chestionar.
b) calitative - metode rapide (R.A.P.):
■ observaţia (directă sau participativă),
■ interviul (semistructurat, anamneza, în grup),
■ conversaţia (individuală, „focus grup”).
Anchetele sunt utile şi în alegerea canalelor de comunicaţie, care sunt preferate
de grupurile-ţintă şi care au cea mai mare audienţă.
2. Metode de acţiune - sensibilizarea populaţiei şi penetrarea informaţiei.
a) sensibilizarea - se adresează unor mase largi de populaţie într-un interval
scurt de timp şi are ca scop creşterea receptivităţii populaţiei asupra unor probleme
de sănătate. Substratul acţiunii este informativ, fară să se asume responsabilitatea
modului în care oamenii se decid să folosească informaţiile transmise. Sensibili
zarea pregăteşte terenul unor acţiuni ulterioare şi se poate realiza prin mai multe
modalităţi: postere, filme scurte, conferinţe, sloganuri etc. Temele abordate sunt
probleme de sănătate publică, precum: afecţiuni sezoniere (viroze), epidemii, tu
berculoza, sifilisul, SIDA etc.;
b) penetrarea informaţiei - continuă sensibilizarea pe un interval de timp mai
lung şi se adresează unei populaţii-ţintă. In acest caz se are în vedere, pe lângă
informare, educarea şi consilierea populaţiei sau individului în vederea schimbării
stilului de viaţă;
c) să desfăşoare voluntar o activitate de educaţie pentru sănătate: cadre didac
tice, sociologi, psihologi etc.
Mijloacele de educaţie pentru sănătate - se referă la modalităţile de transmi
tere a mesajului de la comunicator la receptor.
După calea de transmitere ele pot fi clasificate astfel:
a)
mijloace auditive: convorbirea educativ-sanitară (individuală, în grup, în
grup cu decizii), lecţia, conferinţa, emisiunea radiofonică.
Convorbirea - constă dintr-o scurtă expunere a educatorului urmată de între
bări şi răspunsuri asupra temei propuse, prin aceasta urmărindu-se explicarea unor
probleme puţin cunoscute sau neclare. Ea poate fi:
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• individuală - la iniţiativa educatorului sau a persoanei interesate, având ca
loc de desfăşurare cabinetul medical, cabinete cu activitate specifică de consiliere
sau la domiciliu, în cadrul vizitelor efectuate periodic sau la solicitarea pacientului;
• în cadrul grupului - educatorul dialoghează cu participanţii sau aceştia di
aloghează între ei; grupele pot fi dintre cele mai variate: bolnavi cu aceeaşi afec
ţiune, persoane cu aceleaşi preocupări la locul de muncă, tineri, vârstnici, femei,
bărbaţi etc.
Lecţia - constă în transmiterea după un plan bine stabilit a unor cunoştinţe
igienico-sanitare. Se foloseşte de preferinţă în unităţi de învăţământ (dar poate fi
folosită şi pentru alte grupuri) şi se desfăşoară după următoarea structură:
• recapitularea cunoştinţelor din lecţia precedentă (5-10 minute);
• expunerea noilor cunoştinţe (30-40 minute);
• recapitularea şi fixarea cunoştinţelor (5-10 minute).
C onferinţa - se cunosc mai multe varietăţi:
• conferinţe educativ-sanitare propriu-zise, organizate în săli publice şi axate
pe diverse teme medicale;
• cicluri de conferinţe, ce constau în expuneri „în serial” cu abordarea acele
iaşi probleme medicale în mai multe etape succesive;
• simpozion educativ-sanitar în care expunerea este făcută de mai mulţi medici;
• seară cultural-sanitară, axată pe o temă de sănătate publică, la care pot con
ferenţia şi alţi specialişti (nu numai medici), finalizarea acţiunii făcându-se printrun program artistic sau prin alte manifestări culturale;
• cursuri diferenţiate pe categorii de bolnavi: sfătui medicului diferenţiat şi
individualizat (indicaţii privind regimul igieno-dietetic, tratamentul medicamentos,
îngrijirea corectă a bolnavului); convorbiri pe teme de dietetică; consultaţie profi
lactică pe grupuri omogene de bolnavi.
Etapele planificării şi evaluării educaţiei pentru sănătate (figura 86):
1. identificarea şi caracterizarea consumatorilor;
2. identificarea nevoilor şi ierarhizarea lor;
3. formularea de scopuri şi obiective strategice teoretice;
4. identificarea resurselor pentru formarea comportamentului favorabil sănă
tăţii;
5. elaborarea conţinutului şi alegerea metodelor de folosit;
6. acţiunea propriu-zisă de influenţare, de formare de atitudini, comportamente;
7. evaluarea rezultatelor procesului: continuă, imediată, de etapă, terminală.
R ăspunderile prom otorilor de sănătate:
• să fie
informaţi, să fie la curent cu noile descoperiri în domeniu;
• să fie
îndrăzneţi, să-şi depăşească propriile slăbiciuni şi prejudecăţi;
• să fie
expliciţi, că nu deruteze oamenii folosind un limbaj ambiguu;
• să evite stereotipia şi blamarea, mai ales dacă este vorba de o afecţiune
transmisibilă;
• să-şi concentreze eforturile pentru a schimba comportamentul în gândurileţintă;
• să activeze pe un front larg - promotorii de sănătate trebuie să înţeleagă
motivele care-i fac pe oameni să continue să se poarte la fel, dăunând pro
priei sănătăţi, găsind alternative acceptabile şi apoi furnizând resursele şi
sprijinul necesar pentru acceptarea alternativelor.
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Figura 86. Etapele implementării unui program

de educaţie pentru sănătate

Comandamentele în structura unei politici a educaţiei pentru sănătate
Educaţia pentru sănătate este o componentă a politicii de educaţie generală şi
sanitară şi a politicii de sănătate. Ea trebuie să fie integrată instrucţiei generale cu
utilizarea tuturor metodelor şi mijloacelor de educaţie.
Formele şi mijloacele utilizate în prezent ca educaţie generală de sănătate, cât
şi cele folosite pentru anumite secvenţe ale statusului temporar pentru unele grupe
de risc (căsătorie, graviditate, maternitate, pentru unele afecţiuni dominante, pentru
vârsta a treia etc.) sunt. de asemenea, componente ale educaţiei generale, încadrându-se, aşa cum se desfăşoară, într-un regim de specializare, dar necesită a fi organi
zate pe un fond de cunoştinţe asimilate în sistemul instrucţiei generale de cultură.
Mesajul educativ general trebuie bine conceptualizat şi executat (nu numai de
către profesioniştii sănătăţii) pentru deprinderea obiceiurilor sanogene în trebuie
neapărat grefat pe un material demonstrativ existent.
Educaţia pentru sănătate se încadrează în conceptele de echitate pentru toate
grupele de populaţie şi accentul trebuie pus pe grupele periferice, condiţie reali
zabilă numai prin cuprinderea ei în sistemul instrucţiei generale naţionale, făcând
parte din politica generală, globală, de dezvoltare.
Baza unei educaţii pentru sănătate trebuie susţinută prin voinţa politică în
sensul că ea nu este în primul rând o sarcină a profesioniştilor din sănătate, şi că
ea este reprezentată de sistemul de educaţie generală şi permanentă, adresându-se
formării generale pentru viaţă a copilului, adolescentului, adultului şi vârstnicului.
Profesioniştii sănătăţii trebuie să fie consideraţi participanţi de profil ai societăţii
în elaborarea conţinutului special al instituţiei generale şi mentori ai „specializării"
populaţiei deja formate prin sistemul naţional de educaţie.
In prezent este momentul evoluţiei societăţii prin schimbarea tradiţionalismu
lui reprezentat de „acţiunile şi activităţile” de educaţie sanitară cu un sistem de
educaţie pentru sănătate, parte integrantă a educaţiei generale naţionale.
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2.4. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII EDUCATIV-SANITARE
Forul cel mai înalt care coordonează, organizează, supraveghează şi îndrumă
activitatea de promovare a sănătăţii este Ministerul Sănătăţii.
La nivelul fiecărui raion, în cadrul Centrului de Medicină Preventivă funcţi
onează câte un Laborator de Promovare a Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate,
care are ca obiectiv prioritar promovarea sănătăţii în raionul respectiv. Aceste la
boratoare au responsabilitatea coordonării activităţii de educaţie pentru sănătate,
folosind metode şi mijloace specifice educaţiei. Ele sunt într-un contact permanent
cu persoanele care şi-au asumat responsabilitatea desfăşurării activităţii de educaţie
pentru sănătate la diverse niveluri, cu mass-media şi direct cu populaţia căreia îi
este adresată şi destinată această activitate. De asemenea, acestor laboratoare le re
vine responsabilitatea de a forma şi instrui educatori care vor desfăşura o activitate
de educaţie pentru sănătate în rândul populaţiei.
Formarea de educatori.
Programul de instruire include următoarele elemente:
• Instructajul reprezintă un proces de trezire a interesului, vizând clarificarea
propriilor cunoştinţe şi norme (ale participanţilor) despre tema abordată.
■ în timpul instructajului are loc reflecţia asupra stilului de predare propriu
fiecăruia dintre participanţi.
■ Scopul instructajului e de a-1 ajuta pe participant să ajungă la formularea
unor convingeri decisive, să-şi ridice nivelul cunoştinţelor.
■ Instructajul, de asemenea, trebuie să-l ajute pe participant să poată transmite
mai departe şi să aplice în practică ceea ce a învăţat şi experimentat în tim
pul cursului.
Durata cursurilor şi caracterul:
• cursuri de câteva zile sau săptămâni;
■ cursuri cu caracter deschis sau închis.
Elementele de metodologie ale unui program de instruire:
■ Instructajul reprezintă un proces de stârnire a interesului, vizând clarificarea
propriilor cunoştinţe şi norme (ale particularităţilor) privind tema abordată.
■ în timpul instructajului are loc reflecţia asupra stilului de predare propriu
fiecăruia dintre participanţi.
■ Instructajul caută să-I ajute pe participant să ajungă la formularea unor con
vingeri decisive, să-şi ridice nivelul cunoştinţelor.
■ De asemenea, trebuie să-l ajute pe participant să poată transmite mai departe
şi să aplice în practică ceea ce a învăţat şi experimentat în timpul cursului.
Durata cursurilor şi caracterul:
■ cursuri de câteva zile sau săptămâni;
■ cursuri cu caracter deschis sau închis.
Tehnici utilizate:
• stabilirea unor reguli ce vor fi respectate în timpul cursului (timp de lucru,
fumat etc.);
■ discuţia în grup;
■ lucrul pe subgrupuri.
Profilul instructorilor la sfârşitul cursului:
• Să posede aptitudini de predare şi un bagaj de cunoştinţe în domeniu.
■ Să fie flexibili în variantele de predare.
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■ Să fie
capabili de comunicare.
■ Să aibă o atitudine pozitivă faţă de tema respectivă.
■ Să fie
în stare să-i reorienteze pe alţii.
■ Să fie în stare să primească şi să transmită feed-back
■ Să fie capabili să lucreze împreună cu alţi instructori.
P regătirea şi prezentarea unei sesiuni de predare
Planificarea subiectelor va include:
a) scopul cursului - să fie menţionat corect;
b) grupul-ţintă;
c) organizarea cursului: numărul sesiunilor, durata sesiunilor, metode de ex
punere, aşteptările participanţilor la curs;
d) conţinutul cursului - trebuie definite obiectivele specifice pentru fiecare
sesiune.
Strategiile de predare eficientă vor include:
■ scopul şi obiectivele clare ale sesiunii
de predare;
■ planificarea şi pregătirea;
■ structurarea sesiunii de predare;
■ ritmul alert;
■ respectarea orarului impus;
■ organizarea sălii;
■ coordonarea eficientă a activităţilor;
■ atmosfera relaxată dar în acelaşi timp
ordonată şi coerentă;
■ instructorul trebuie să fie conştient de nivelul de înţelegere al grupului şi de
nevoile individuale;
■ expuneri şi explicaţii clare;
■ implicarea permanentă şi activă a participanţilor la desfăşurarea sesiunii.
Aptitudinile de predare vor include:
■ claritatea prezentării;
■ urmărirea şi supravegherea indirectă a predării;
■ predarea directă;
■ folosirea vocii (intonaţie, tonalitate etc.);
■ strategia întrebărilor.
Planificarea unei lecţii tactice:
a) Obiectivul central - ce urmează să înveţe cursanţii?
b) Introducere:
■ evidenţierea scopului principal al lecţiei;
■ recapitularea lecţiei anterioare, dacă este cazul.
c) Faza I - prezentarea conţinutului iniţial, în care, de obicei, profesorul vor
beşte, iar cursantul ascultă.
d) Faza a II-a - schimbarea activităţii:
■ lucrul de grupe;
■ exerciţii individuale;
■ exerciţii cu mai multe variante;
■ rezolvarea problemelor etc.
e) Faza a III-a - răspunsul cursanţilor la faza a II-a şi întrebări, dacă este cazul;
f) Faza a IV-a - concluzii:
■ clarificări;
■ sesiuni viitoare (anunţate, programate).
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PROBLEMELE
MEDICO - SOCIALE ALE UMANITĂŢI!

CAPITOLUL 3
B O L IL E C A R D IO V A SC U L A R E

3.1. ASPECTE DE EPIDEMIOLOGIE DESCRIPTIVĂ
Maladiile cardiovasculare cuprind un mare număr de boli prezente în toate
teritoriile de pe Glob, iar morbiditatea înaltă în rândul populaţiei are, în general,
tendinţă de creştere (unele din ele cu caracter lent epidemic). Principala cauză a de
ceselor o constituie bolile aparatului circulator. în ţările dezvoltate economic, bolile
cardiovasculare (BCV) deţin jumătate, uneori şi mai mult, din totalul deceselor şi
constituie - în tabloul general al mortalităţii - cea mai frecventă cauză de deces.
Numărul victimelor acestor maladii este mai mare decât cel provocat de tumorile
maligne, accidente şi bolile infecţioase luate la un loc.
Implicaţiile bolilor cardiovasculare interesează colectivitatea, familia şi indi
vidul prin multiplele sale aspecte sociale, economice, demografice şi familiale. Prin
numărul mare al pierderilor de vieţi omeneşti, mai ales al celor premature. BCV
influenţează cel mai mult reducerea duratei medii a vieţii. Anii de viaţă pierduţi din
cauza lor în diverse ţări variază între 4 şi 11, mai frecvent afectând bărbaţii. îmbol
năvirile grave în vârsta şcolară determină întreruperea sau prelungirea duratei de
instruire generală şi profesională, la maturi ele cauzează absenteism în producţie,
iar cca 1/3 din cazuri se agravează cu incapacitate permanentă de muncă. BCV re
prezintă 10-20% din numărul consultaţiilor în instituţiile medico-sanitare publice
de medicină primară şi internările în spitale. în Suedia, cheltuielile pentru asistenţa
medicală acordată bolnavilor cu patologii cardiovasculare constituie 2,5% din venitul naţional, iar invaliditatea şi decesele lor reduc venitul naţional cu încă 1,5%.
întrucât factorii de mediu joacă un rol important în declanşarea şi evoluţia
acestor boli, apariţia lor poate fi prevenită, iar incidenţa - redusă prin modificarea
mediului şi corectarea atitudinii personale faţă de sănătate; însă aceste măsuri pro
filactice de mare eficienţă sunt dificile pentru a fi realizate în practică.
Pentru studierea diverselor aspecte ale morbidităţii cardiovasculare este strict
necesar de a folosi Clasificatia internaţională a maladiilor (CIM) publicate de
OMS.
Această clasă de boli se deosebeşte prin câteva particularităţi de distribuţie şi
prin tendinţa de creştere a morbidităţii în structura patologiilor pe care le cuprinde.
După cum s-a menţionat mai sus, parţial sau în totalitatea lor, bolile cardio
vasculare se întâlnesc pe tot Globul. Cele de natură infecţioasă (reumatismul ar
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ticular acut şi cardiopatiile reumatismale) - mai frecvente în teritoriile în curs de
dezvoltare - sunt în scădere pe teritoriile dezvoltate economic, în timp ce bolile
cu origine neinfecţioasă - cu o etiologie multifactorială - înregistrează frecvenţă
importantă şi în creştere în ultimele decenii, mai ales în ţările dezvoltate.
Patologia cardiovasculară afectează persoane de ambele sexe în toate vârstele,
dar în mod diferit: anomaliile congenitale sunt mai frecvente în primii 5 ani de via
ţă. boala reumatismală - ce afectează preponderent cordul - are frecvenţa mai mare
între 5 şi 30 de ani, iar după 30 de ani - tabloul acestei clase de boli este dominat de
hipertensiunea arterială (HTA), cardiopatia ischemică (CI) şi ateroscleroză, a căror
frecvenţă creşte odată cu vârsta, având în acelaşi timp tendinţă de întinerire.
Rezultatele anchetărilor medicale şi calculele bazate pe estimări indică o prevalenţă de 200 de bolnavi cu maladii cardiovasculare la 1 000 de locuitori pe Glob,
nivelul acesteia variind între 25% în SUA şi 50% în alte ţări. Deci, rezultă că 15%
din populaţia teritoriilor dezvoltate economic suferă de patologie cardiovasculară,
în Republica Moldova, în structura morbidităţii generale a populaţiei adulte, boli
le cardiovasculare ocupă locul II (12,3—15,2%), iar la persoanele mai în vârstă de
60 de ani - locul I (28,5-37,6%). Cote majore ale incidenţei şi prevalenţei înregis
trează respectiv: boala hipertensivă - 25,2 şi 24,8; cardiopatia ischemică - 23.0 şi
14,3; afecţiunile cerebrovasculare - 20,5 şi 8,6; angor pectoral - 4,6 şi 5,5; infarctul
miocardic - 4,1 şi 0,5%. în dinamică se constată o creştere a incidenţei prin boala
hipertonică, prin diverse forme de maladie ischemică, în special infarct miocardic,
stenocardie şi maladii cerebrovasculare, precum şi prin diferite îmbinări ale acestora.
Rezultatele cercetării BCV în Republica Moldova au confirmat că nivelul
maladiilor cardiovasculare este influenţat de diverşi factori medico-sociali.
Tabelul 72
R ăspândirea bolilor cardiovasculare după datele adresabilităţii şi exam enului
m edical com plex Ia populaţia R epublicii M oldova (Ia 1 000 de locuitori)
Denum irea
m aladiilor

Localitatea

Sum arul bolilor
cardiovasculare
Inclusiv, boala
hipertonică

i După datele adresării
1în institutiile m edicale

E xam ene m edicale

bărbaţi

fem ei

bărbaţi

fem ei

Urbană
Rurală

35
25

56
43

216
135

263
248

Urbană
Rurală

9
6

14
9

40
28

47
63

Prin urmare, în frecvenţa răspândirii BCV s-au evidenţiat următoarele legităţi:
a) frecvenţa răspândirii BCV este mai mare după datele examenului medical; b) de
BCV mai des suferă femeile; c) frecvenţa BCV este mai mare în localitatea urbană.
Aceste legităţi sunt confirmate prin datele adresării bolnavilor în instituţiile medi
co-sanitare publice (IMSP), cât şi de rezultatele examenului medical al populaţiei
rurale şi urbane din Republica Moldova (tabelul 72).
în a. 2006 nivelul patologiei cardiovasculare în Republica Moldova a consti
tuit: incidenţa - 242.9 şi prevalenţa 921,4%o, care variază în funcţie de vârstă şi
localitate (tabelul 73).
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Tabelul 73
RATA M O R B ID IT Ă Ţ II G E N E R A L E PR IN BO LI C A R D IO V A SC U L A R E
LA P O PU LA ŢIA R EPU BL IC II M OLDOVA după vârstă şi localitate
(la 10 000 de locuitori)
L ocalitatea

Incidenţa

Prevalenţa

total

adulţi

copii

total

adulţi

M unicipii

185,1

220,6

38,6

845,4

1028,7

89,0

R aioane

254,2

327,1

34,7

898,1

1164,2

97,2

R. M oldova

242,9

306,7

35,5

921,4

1175,6

95,8

copii

M ortalitatea prin boli cardiovasculare a crescut pretutindeni, niveluri sporite
observându-se în asemenea ţări, ca Islanda, Grecia, Ungaria, Germania, Japonia,
Australia şi SUA. Indicatorii cei mai înalţi se înregistrează în România, Rusia şi
alte ţări. Cota deceselor de BCV constituie (%): media pe 50 de ţări ale Globului
- 50, CSI - 55 şi Republica Moldova - 57% din structura mortalităţii generale.
De BCV 62,3% din bolnavi decedează la domiciliu.
în structura invalidităţii primare a populaţiei din Republica Moldova BCV pre
zintă 21 % cu tendinţă spre majorare.
Despre importanţa medico-socială a bolilor cardiovasculare denotă şi cota de
30,8% a asistenţei medicale solicitate de către pacienţii în cauză din totalul chemă
rilor anuale (tabelul 74).
Tabelul 74
CO TA C H E M Ă R IL O R ÎN C A Z DE BOLI C A R D IO V A SC U L A R E (% )
Sexul

V ârsta, ani
4 0 -4 9

50 - 59

Peste 60

Total

Bărbaţi

29,6

33,3

47,5

23,2

Fem ei

28,3

50,8

60,9

34,3

A m bele sexe

28,8

44,8

57,3

30,8

Medicamentele pentru tratamentul bolilor cardiovasculare ocupă unul din pri
mele locuri în producţia şi consumul general.
în România, după datele înregistrate în activitatea curentă a serviciilor medica
le ambulatorii, în situaţia inexistenţei unei declarări nominale a acestor boli, rezultă
că anual se înregistrează la populaţie, după vârsta de 20 de ani, o incidenţă de 4 000
de cazuri noi la 100 000 de locuitori, cu niveluri mai mari la sexul feminin şi printre
locuitorii din localităţile urbane.
în toate ţările europene repartizarea pe vârste a nivelului mortalităţii prin BCV
are aceleaşi caracteristici (la 100 000 loc.): Ia primul an de viaţă 5-15, cele mai
scăzute niveluri se atestă între 5-14 ani, iar de la 35 de ani nivelurile mortalităţii
cresc odată cu vârsta, înregistrând valorile cele mai mari (între 690 şi 940%oo) la
vârstele peste 75 de ani.
Nivelul mortalităţii prin boli ale aparatului circulator variază în zona nordică a
Globului după ţări şi sexe. în ţările avansate economic, cardiopatiile ischemice dau
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ponderea cea mai mare de decese, cu excepţia Franţei, Spaniei, Iugoslaviei. Bulga
riei, Greciei şi României, în care primul loc îl deţin bolile cerebrovasculare. După
aceasta, locul III îl ocupă boala hipertensivă cu niveluri mari în România, Ungaria,
Germania. în Republica Moldova şi celelalte ţări din CSI primul loc în structu
ra mortalităţii prin maladiile aparatului circulator îl ocupă cardiopatiile ischemice
(52,9%), locul II - boala hipertensivă (23,6%) şi locul III - maladiile vasculare
cerebrale (19,1%).
în toate ţările, cardiopatiile ischemice dau niveluri de mortalitate mai mari la
sexul masculin, iar boala hipertensivă şi afecţiunile vasculare cerebrale dau nive
luri mai mari la sexul feminin. Morbiditatea şi mortalitatea sunt mai mari la vârstele
active şi pe teritoriile dezvoltate economic. în ţările în curs de dezvoltare nivelurile
mordibităţii şi mortalităţii încep să crească odată cu adoptarea aceluiaşi mod de
viaţă şi pe măsura determinării la timp a diagnosticului.
Până în prezent au fost identificate mai mult de 40 de factori de risc ai BCV
care sunt apreciaţi în trei grupe de factori de risc. Ei participă în apariţia şi menţi
nerea bolilor cardiovasculare în populaţie (tabelul 75).
Tabelul 75
C L A SIFIC A R E A FA C T O R ILO R DE R ISC AI BC V (3 grupe)

1. B i o l o g i c i
1
2

Factorii genetici

3
4

Factorii de sex- mai des la bărbaţi
Factorii de vârstă - tendinţa spre întinerire
Factori constituţional - predispunere către BCV

5

Factorii de rasă - unele etnii prezintă o incidenţă mai mare

6

Grupa de sânge - unii autori confirmă, iar alţii neagă corelaţia dintre grupele
de sânge şi morbiditatea de ateroscleroză

II. P a t o l o g i c i
I
2
3
4
5
6
7
8

Reumatism poliarticular acut
Bolile transmisibile
Focare de infecţii
Diabetul
Boli cronice ale organelor respiratorii
Hipertensiunea arterială
Hipercolesterolemia
Obezitatea
III. M e d i u l a m b i a n t

1
2

Supraalimentaţia

3
4

Tabaeismul
A lcoolul

5

Cafeaua
Stresul

6
7

Inactivitatea fizică (sedentarismul)

Oligoelem entele (hipo- sau hiperconcentraţia diverselor elem ente chimice
din organism)
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Dintre aceştia mai importanţi sunt următorii:supraalimentaţia, obezitatea, se
dentarismul, hipercolesterolemia, hipertensiunea arterială, stresurile psiho-emoţio
nale, deprinderile dăunătoare (fumatul, consumul abuziv de cafea, alcool) şi dez
echilibrul dintre oligoelemente. Cei mai mulţi dintre factori aparţin mediului şi
modului de viaţă şi sunt prodroame ale bolilor cardiovasculare. Aceşti factori de
risc, fiind acceptaţi de Ia vârstele tinere, îşi potenţează acţiunea prin asociere şi pe
măsura înaintării în vârstă. Din acest punct de vedere studiul de la Framminghaem
pe 7 958 de persoane între 25 şi 54 de ani este ilustrativ: odată cu înaintarea în vâr
stă proporţia persoanelor fără factori de risc scade, iar a celor cu mai mulţi factori
de risc creşte (tabelul 76).
Tabelul 76
P R E Z E N Ţ A FA C T O R ILO R DE R ISC PE G R U P E
DE V Â R S T Ă ÎN BO LIL E C A R D IO V A SC U L A R E
Specificare
P ersoane exam inate :

G rupele de vârstă
20- 24

2 5 -2 9

3 0 -3 4

35- 39

4 0 -4 4

45 - 49

50- 54

360

1347

1531

1008

1247

1505

962

Fără factori de risc %

53,8

42,4

34,9

29,0

21,3

17,4

16,8

Cu 1 factor de risc,%

36,4

38,6

39,7

40,0

37,0

33,0

34,6

Cu 2 factori de risc, %

8,1

14,9

18,6

20,0

27,0

27,8

31,8

1.7

4,1

6,8

10,4

14,6

14,6

18,8

Cu 3 factori de risc, %

a) Alimentaţia neraţională (supraalimentaţia) este confirmată din ce în ce în
mai multe studii şi se datorează consumului sporit de grăsimi (peste 1/3 din raţia
calorică zilnică), care conţin 40-50% acizi graşi saturaţi şi hidrocarbonaţi rafi
naţi, precum şi măriri nejustificate ale raţiei alimentare cu 1 000 - 1 500 calorii/zi
faţă de 2-3 generaţii anterioare şi acestea în condiţiile de eforturi fizice mai re
duse în viaţă zilnică şi în activitatea ocupaţională (prin introducerea mecanizării
şi automatizării), asociate cu lipsa practicării în masă a sportului şi deci un mare
sedentarism.
Un alt factor de risc legat de alimentaţie este consumul sării de bucătărie. Cei
care o folosesc în cantităţi mici se îmbolnăvesc de hipertensiune arterială într-o
proporţie de 0,7 %, spre deosebire de cei care adaugă sare în bucate - 6,8% şi cei
care adaugă sare fară să probeze bucatele -10,5% .
Organismul uman, adaptat până acum la o alimentaţie moderată, nu a avut
încă timp să se adapteze la o nouă situaţie: supraalimentaţia asociată cu alte două
condiţii nefavorabile: sedentarismul şi nepracticarea exerciţiilor fizice. Soluţia pen
tru sănătate este renunţarea la aceste riscuri, ţinând cont de factorii de protecţie:
alimentaţie echilibrată, fără exces de acizi graşi saturaţi, limitarea sării de bucătărie
şi practicarea sportului.
b) Obezitatea - consecinţă a supraalimentaţiei, sedentarismului şi nepracticării
curente a sportului - asociate sau nu cu tulburări metabolice - omul zilelor noastre
are (în medie) la 55 de ani un plus de greutate de 20% faţă de cât avea la 20 de ani,
ceea ce dublează riscul pentru infarct miocardic.
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Raţiile alimentare echilibrate cu un conţinut de calorii apropiat de condiţiile
bazale, chiar şi în cazul unui efort fizic mai redus,favorizează creşterea longevităţii.
c) Sedentarismul (hipodinamid). Efortul fizic mai redus, din activităţile cu
rente şi din cele ocupaţionale, precum şi mersul mai puţin pe jos - însoţit de supraalimentaţie şi obezitate - favorizează obişnuinţa sedentarismului şi majorarea
nivelului incidenţei bolilor cardiovasculare. în republica noastră în ultimii 30 de
ani deplasarea persoanelor cu trenul a crescut de 2,1 ori, iar cu autobuzele de 4,4
ori, la care se adaugă şi creşterea deplasării cu autoturismele personale, chiar pentru
distanţe foarte scurte. Toate acestea au favorizat reducerea mersului pe jos.
d) Hipercolesterolemia. Studiile în populaţie au demonstrat că hipercolesterolemia se întâlneşte mai ales în alimentaţia bogată în acizi graşi saturaţi şi
cea care conţine carbohidraţi rafinaţi (ce nu sunt consumaţi prin eforturi fizice).
Frecvenţa persoanelor cu niveluri ridicate ale acestora favorizează creşterea in
cidenţei prin boli cardiovasculare. Este dovedită relaţia directă dintre creşterea
odată cu vârsta a incidenţei aterosclerozei şi a cardiopatiei ischemice şi prezenţa
factorilor de risc menţionaţi.
e) Hepertensiunea arterială - condiţionată (apariţia şi întreţinerea ei) de nu
meroşi factori de risc, ea însăşi condiţionează alte boli cardiovasculare (cardiopatia
ischemică şi accidentele vasculare cerebrale). La persoanele cu niveluri ridicate de
hipertensiune se întâlneşte frecvent cardiopatia ischemică, după cum în populaţi
ile cu niveluri joase de tensiune arterială (Bolivia, Peru) cardiopatia este mai rar
întâlnită. La persoanele peste 40-50 de ani hipertensiunea arterială este frecvent
asociată cu obezitatea.
f i Stresurilepsihoemoţionale, de diferite intensităţi şi durate, sunt din ce în
ce mai frecvente în viaţa de familie, în traiul din centrul populat şi în activitatea
ocupaţională: stări de tensiune psihonervoasă în relaţiile cu alte persoane, insati
sfacţii datorită situaţiilor din familie sau de la locul de muncă ori decalajului in
explicabil dintre ceea ce crede că ar putea fi şi ceea ce este, surmenajul ca urmare
a unui regim neechilibrat de viaţă etc. Toate acestea, în diferite asociaţii, sunt
cauze ce favorizează hipertensiunea arterială, cardiopatia ischemică, accidentele
vasculare cerebrale.
g)
Deprinderile dăunătoare sănătăţii (tutunul cafeaua, alcoolul). Nivelul
consumului de tutun, cafea, alcool creşte în toată lumea, iar în teritoriile dezvol
tate începe şi este mai exagerat de la vârste mai tinere şi la ambele sexe. Fumatul,
recunoscut ca factor de risc şi în alte boli (cancer bronhopulmonar etc.), prin nico
tină inhalată, produce creşterea titrului de catecolamine şi adezivitatea plachetelor
sangvine. Riscul fumatului pentru cardiopatia ischemică este în relaţie directă cu
numărul ţigărilor fumate pe zi şi cu durata în ani a practicării lui. Renunţarea Ia
fumat reduce în scurt timp spre zero riscul pentru cardiopatia ischemică.
Consumul de cafea majorează riscul coronarian, în principal prin descărcarea
de catecolamine. în multe ţări această deprindere a pătruns şi în colectivităţile ru
rale. Corelaţia dintre factorii de risc şi apariţia BCV este confirmată de informaţia
prezentată în tabelul 77.
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Tabelul 77
P O N D E R E A FA C T O R ILO R DE R ISC ÎN BOLI C A R D IO V A SC U L A R E
LA BĂ R BA ŢI Ş l FEM EI (% )
H ipertonia
arterială

Hipercolesterolem ia

Fum atul

Bărbaţi

26,1

11,9

44,2

16,3

9,7

Fem ei

23,0

9,0

2,7

33,0

14,7

Sexul

O bezitatea

H ipodinam ia

Cel mai mare pericol dintre factorii de risc pentru bolile cardiovasculare
la bărbaţi îl prezintă fumatul şi hipertensiunea arterială, iar la femei obezitatea
şi hipertensiunea arterială. Totodată, fumatul de la o vârstă fragedă favorizează
apariţia hipertensiunii arteriale. Efectele negative ale ambilor factori de risc se
măresc paralel cu vârsta (tabelul 78).
Tabelul 78
R Ă SP Â N D IR E A H IP E R T E N SIU N II A R T E R IA L E Ş l A FU M A TU LU I
PR IN TR E ŞC O L A R I (% )
V ârsta (ani)

H ipertensiunea arterială

13

5,7

7,8

14

6,6

30,6

15

7,7

36,7

16

8,5

41,2

Fum atul

Deci, creşterea numărului de fumători determină o sporire a cotei copiilor su
ferinzi de hipertensiune arterială, care, având o evoluţie gravă, se depistează şi se
tratează prin mare efort cu eficacitate minoră în această perioadă de vârstă.
Concluzie: răspândirea bolilor cardiovasculare este favorizată de următorii
factori de risc: suprasolicitarea nervoasă şi psihică la anumite genuri de activitate;
hipodinamia; supraalimentaţia şi alimentaţia neraţională; obezitatea; hipercolesterolemia; hipertensiunea arterială; deprinderile dăunătoare sănătăţii; creşterea urba
nizării; consumul sporit de sare de bucătărie; factorii ereditari etc.
3.2. PREVENIREA BOLILOR CARDIOVASCULARE
ŞI ASISTENŢA MEDICALĂ BOLNAVILOR
Prevenirea bolilor cardiovasculare în populaţie şi asistenţa medicală bolna
vilor cuprind acţiuni şi activităţi generale şi medicale elaborate şi înscrise într-un
program teritorial special. El are la bază măsuri profilactice şi activităţi medicale
care vor asigura reducerea factorilor de risc şi minimizarea gravităţii bolii şi este
conceput să angajeze toate sectoarele vieţii social-economice, toate tipurile de uni
tăţi medicale şi, în primul rând, cele specializate.
Pe plan mondial, OMS a elaborat un nou program pe termen lung, care vi
zează, în principal, integrarea măsurilor de prevenire şi combatere a următoarelor
BCV: mai important în serviciul medical, HTA, ischemia cardiacă şi cerebrală,
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cardiomiopatiile, cordul pulmonar cronic, bolile vasculare periferice şi anomaliile
congenitale cardiovasculare.
Programul de prevenire şi com batere a BCV
Acest program este o parte integrală din programul general de sănătate a co
lectivităţii teritoriale sau ocupaţionale. întreaga acţiune cuprinde: elaborarea, apli
carea şi evaluarea măsurilor profilactice.
A. Elaborarea programului
1) Cunoaşterea următoarelor aspecte:
- situaţia social-economică a colectivităţii;
morbiditatea şi mortalitatea pe boli cardiovasculare(nivelul şi tendinţele);
morbiditatea şi mortalitatea cardiovasculară (pe boli, grupe de vârstă, sexe,
ocupaţii, subteritorii) în ultimii ani;
identificarea în populaţie a persoanelor sau grupurilor expuse la risc ma
jorat cardiovascular şi a persoanelor care pot face mai uşor boala (persoane cu alte
boli, gravide etc.);
- riscurile de îmbolnăvire cardiovasculară şi nivelul lor în populaţie:
- nivelul cunoştinţelor populaţiei despre BCV şi despre evitarea factorilor de
risc existenţi;
- posibilităţile financiare, de serviciu şi cadre medicale în vederea aplicării
unui program de prevenire şi combatere a acestor boli.
2) Stabilirea principalelor obiective profilactice şi de asistenţă medicală în
bolile cardiovasculare:
- limitarea acţiunii factorilor de risc (în special în grupurile de populaţie cu
risc crescut) în mediul de viaţă şi de muncă;
- promovarea şi dezvoltarea factorilor de protecţie: alimentaţie raţională,
practicarea sportului, deprinderi sănătoase de viaţă şi de muncă, obişnuirea cu re
activitatea scăzută faţă de evenimentele stresante (din familie, din profesie şi din
viaţa zilnică), evitarea riscurilor de îmbolnăvire (mai ales la persoanele expuse
riscurilor de îmbolnăvire), convingerea persoanelor să nu însuşească sau să renunţe
la obiceiuri dăunătoare sănătăţii cardiovasculare etc. Educaţia pentru sănătate car
diovasculară vizează factorii de risc şi de protecţie, adresându-se colectivităţilor de
tineri, grupelor de persoane expuse riscurilor, familiei şi individului pentru obţine
rea cooperării acestora;
- depistarea activă, tratamentul complet, corect şi dispensarizarea celor su
ferinzi de diabet, obezitate, tulburări de metabolism lipidic, bronşită cronică, astm
bronşic, emfizem pulmonar, HTA, cardiopatii ischemice, cardiopatii reumatismale,
cord pulmonar etc. Depistarea activă se va realiza prin examenele medicale: la
intrarea într-o colectivitate, pentru căsătorie, la începutul sarcinii, la examenele
medicale periodice etc.;
- dispensarizarea persoanelor cu risc cardiovascular şi a bolnavilor;
- asigurarea asistenţei medicale ambulatorii şi spitaliceşti cu medicamente
pentru formele acute şi cronice ale BCV, în cadrul sistemului teritorial de instituţii
medico-sanitare publice (IMSP) (cu stabilirea sarcinilor, a competenţelor pentru
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fiecare şi a legăturilor funcţionale între unităţi). Acestea trebuie să realizeze inte
grarea verticală a acţiunilor de prevenire şi asistenţă medicală cardiovasculară în
întreg sistemul de unităţi medico-sanitare publice din teritoriul dat (spital, policli
nică, dispensare şi ambulatorii teritoriale etc.);
- recuperarea bolnavilor cardiovasculari necesită: stabilirea fazelor bolii şi
a bolnavilor care pot beneficia, formarea echipelor, educaţia bolnavilor pentru a
coopera, organizarea de servicii medicale adecvate (ambulatorii, spitaliceşti).
Dintre BCV, HTA - prin posibilităţile de măsurare a evoluţiei TA - oferă cele
mai multe posibilităţi de reducere a răspândirii bolii în populaţie.
Se elaborează un program pe termen lung care se propune spre dezbatere în
consiliul popular (în organismul de conducere al întreprinderii), se stabilesc sar
cini concrete şi cu termen pentru fiecare compartiment al vieţii social-economice
(întreprinderi, instituţii, şcoli, cămin cultural, ferme, organizaţii de masă, servicii
medicale).
Măsurile ce privesc serviciile medicale şi de sănătate din teritoriu trebuie ana
lizate şi prezentate în 2-3 variante, în funcţie de posibilităţile financiare, de cadre şi
de instituţii; se adoptă varianta optimă (sub aspect tehnic şi economic) atât pentru
programul de scurt termen, cât şi pentru cel de termen lung.
B. Aplicarea programului de prevenire şi combatere a bolilor cardiovasculare:
- se începe imediat după aprobarea lui;
- pe parcurs sunt posibile şi utile ameliorări ale programului;
- serviciul medical teritorial coordonează desfăşurarea aplicării programului.
C. Evaluarea continuă a programului:
Evaluarea necesită înregistrarea sistematică şi completă:
- a îndeplinirii măsurilor ce revin celorlalte compartimente;
- a morbidităţii (incidenţă, prevalenţă. incapacitate de muncă) şi mortalităţii
prin maladii cardiovasculare;
- întocmirea de registre după sistemul OMS: pentru hipertensiunea arterială,
inclusiv pentru hipertensivii potenţiali, pentru persoane cu risc de a face cardiopatie
ischemică sau accidente vasculare cerebrale sau pentru: supraponderali, sedentari,
cu nivel ridicat de colesterol seric, cu stresuri psihoemoţionale frecvente sau de
lungă durată etc.; registrul pentru o boală aduce informaţii utile când se întocmeşte
pentru o populaţie teritorială (comună, oraş) sau pentru o colectivitate ocupaţională
(întreprindere, şantier, instituţie);
- a activităţilor şi cheltuielilor serviciilor medicale (depistări, consultaţii, tra
tamente, spitalizări etc.) pentru BCV;
- a factorilor cu risc cardiovascular (distribuţie, intensitate);
- a rezultatelor educaţiei pentru sănătate a populaţiei.
Periodic se informează conducerea organelor locale şi a întreprinderilor pri
vind rezultatele de etapă,(inclusiv cheltuielile făcute şi financiare ce le implică).
Programul de prevenire şi combatere a bolilor cardiovasculare trebuie să favo
rizeze îmbunătăţirea stării de sănătate a colectivităţii.
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3.3. ORGANIZAREA SERVICIULUI CARDIOLOGIC
Asistenţa medicală bolnavilor de profil cardiologie în Republica Moldova este
acordată într-o reţea de instituţii medicale şi subunităţi specializate în cardiologie
(1MSP, secţii şi cabinete), dirijate din punct de vedere ştiinţific, organizatoric şi
metodic de Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Cardiologie (ICŞC).
Prima verigă a reţelei şi cea mai importantă în Republica Moldova este ICŞC.
în componenţa lui activează secţii clinice de diagnostic şi profilaxie, laboratoare
clinice şi de profilaxie utilate modem. Acest institut dispune de specialişti calificaţi
şi este folosit ca bază clinică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Aici se fac investigaţii în toate problemele ştiinţifice ce ţin de
domeniul cardiologiei, se acordă asistenţă cardiologică calificată de ambulatoriu şi
staţionar, se realizează măsuri de profilaxie şi combatere a BCV.
Centrele consultative raionale şi municipale - veriga a ll-a a reţelei - acor
dă asistenţă cardiologică în diagnosticarea şi tratamentul bolnavilor în condiţii de
staţionar, ambulatoriu, organizează efectuarea măsurilor pentru depistarea precoce,
tratarea, profilaxia şi combaterea BCV. în centrele consultative raionale şi munici
pale se acordă asistenţă consultativ-metodică şi organizatorică instituţiilor cardio
logice teritoriale.
A treia verigă a reţelei serviciului cardiologie o constituie instituţiile medicosanitare publice locale de profil cardiologie: secţiile cardiologice din staţionare,
cabinetele cardiologice din centrele consultative de asistenţă medicală primară, bri
găzile cardiologice ale staţiei medicale de urgenţă.
Medicul cabinetului cardiologie permanent consultă medicii de familie, diri
jează examinarea în masă a populaţiei cu scop de depistare precoce a BCV. Acest
contingent de medici determină calitatea şi eficacitatea profilaxiei bolilor cardio
vasculare din acele considerente că ei mai bine cunosc condiţiile de muncă, de trai
şi pot evidenţia uşor factorii care favorizează apariţia bolilor cardiovasculare. Pe
această bază ei pot elabora planuri individuale de profilaxie, combatere şi tratament
al bolilor în cauză.
O
importanţă deosebită în tratamentul BCV o prezintă asistenţa balneo-sanatorială, mai cu seamă în recuperarea bolnavilor cu infarct miocardic etc. Tratamentul
balneo-sanatorial se prescrie imediat după cel efectuat în staţionar, favorizând rea
bilitarea medicală, fizică, psihică, profesională etc.
Profilaxia primară şi secundară se efectuează cu succes în preventoriile sanatoriale organizate pe lângă fabrici, uzine, instituţii, organizaţii etc. Aici sunt create
condiţii de odihnă şi tratament apropiate de cele din instituţiile balneo-sanatoriale.

CAPITOLUL 4

M A L A D IIL E O N C O L O G IC E

4.1. ASPECTE GENERALE
Maladiile oncologice sunt una dintre cele mai importante probleme medicosociale ale ocrotirii sănătăţii. Această patologie se manifestă printr-un nivel înalt
de afectare a sănătăţii populaţiei şi o mortalitate, care enumeră milioane de vieţi
omeneşti. După datele OMS din 500 rnln. de decese pe an, maladiilor oncologice le
revin 4 mln. de cazuri. în structura morbidităţii ele ocupă locul III, iar în structura
mortalităţii generale şi a invalidităţii primare - locul II.
Rezultatele cercetării nivelului şi structurii mortalităţii în 50 de ţări ale lumii
arată, că cea mai mare rată a mortalităţii prin cancer se constată în Luxemburg, Un
garia, Belgia, Cehoslovacia, Noua-Zeelandă, Uruguay, SUA. Un nivel relativ mai
mic s-a constatat în Israel, Grecia, România, Bulgaria şi încă în câteva ţări.
Un studiu recent efectuat în Franţa confirmă, că nivelul incidenţei cancerului
pentru bărbaţi este de 305.6%oo. iar pentru femei - 247,7%oo, din care cele mai frec
vente localizări sunt: plămânii (15,4%), faringele (9,6%), colonul (8,3%), cavitatea
bucală (7,6%), laringele (5,8%) şi esofagul (5,2%). în SUA pe primul loc se situ
ează cancerul pulmonar (20%) şi de prostată (20%) la bărbaţi şi cancerul mamar
(28%) la femei.
Pe parcursul ultimilor 10 ani în toată lumea, şi îndeosebi în ţările industrial
dezvoltate (SUA, Suedia, Japonia), se constată o creştere considerabilă a morbi
dităţii canceroase. Prognosticul acesteia ne sugerează o creştere şi mai înaltă, care
în primul deceniu al secolului al XXI-lea va atinge circa 8 mln. de oameni. Anual
în toată lumea se înregistrează mai mult de 6 mln. cazuri noi. Savanţii americani
au constatat îmbolnăvirea de cancer, începând cu anul 1990, al fiecărui al treilea
nou-născut. Aceasta s-a confirmat şi în timpul ultimelor examinări profilactice ale
populaţiei, care au constatat 4-6 stări precanceroase la 1 caz de maladie oncologică
depistată pentru prima dată.
în Republica Moldova, în ultimii 10 ani, afecţiunile neoplazice au crescut con
siderabil şi au înregistrat anual respectiv 7 mii de cazuri de morbiditate şi 3 500 de
cazuri de mortalitate.
4.2. IM PACTUL PATOLOGIILOR NEOPLAZICE
Caracterul medico-social al maladiilor oncologice se confirmă prin etiologie
şi patogenie complicată, răspândire largă, mortalitate înaltă, care ocupă locul II în
structura mortalităţii generale (13,8%) după patologiile cardiovasculare, şi prin aşanumitul fenomen de întinerire. Tot mai frecvent această patologie se înregistrează
în grupele de vârstă prematură, inclusiv adolescenţi, copii şi chiar nou-născuţi.
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Un alt factor, care plasează patologia neoplazică în rangul problemelor inedico-sociale de prim plan, este nivelul înalt de invaliditate primară. Fiind foarte răs
pândită în grupele apte de muncă, această patologie cauzează societăţii prejudicii
economice şi sociale enorme, care afectează considerabil economia naţională. Sub
acest aspect organizarea asistenţei oncologice şi cheltuielile suportate la diverse
etape de diagnostic şi tratament al unui caz de boală constituie de la 2 până la 10
mii de lei pe an.
Durata lungă a unui caz de spitalizare, care constituie în medie 26-28 de zile, şi
este comparativ mai înaltă decât a altor clase de maladii, reprezintă, de asemenea,
una din premisele, care justifică caracterul medico-social al patologiei în cauză. Un
alt argument, care plasează patologia oncologică în gradul problemelor medicosociale prioritare, este influenţa considerabilă asupra nivelului mediu al speranţei
de viaţă, care la rândul ei este o pierdere social-economică incontestabilă pentru
societate.
Astăzi se înregistrează circa 70% din pierderile economice în urma deceselor
premature. în acest context indicele de bază al serviciilor de diagnosticare, depis
tare precoce, tratament şi organizare a asistenţei oncologice este criteriul supravie
ţuirii. în Republica Moldova circa 46% din categoria celor care suferă de patologii
maligne se află la evidenţa de dispensar de 5 şi mai mulţi ani.
Astăzi este stabilită o dependenţă reală şi o corelaţie directă a nivelului şi struc
turii patologiei oncologice de factorii de risc şi predispozanţi ai ei.
4.3. FACTORII DE RISC AI MALADIILOR ONCOLOGICE
Agravarea stării ecologice care induce apariţia noilor factori şi agenţi canceri
geni, caracterul şi concentraţia cărora depind de progresul tehnic general, condiţi
onează schimbări esenţiale în structura şi nivelul morbidităţii prin boli canceroase.
Actualmente în baza datelor clinice, epidemiologice şi de laborator şi în func
ţie de factorii de risc se disting 4 grupe de patologii oncologice:
- neoplazii ale căror factori agresionali provin din mediu şi sunt cunoscuţi
sau implicaţi cu mare probabilitate;
- neoplazii pentru care se pot deduce sursele de agresiune din mediu prin
studii clinice şi epidemiologice;
- neoplazii ale căror surse, căi şi mecanisme oncogene sunt necunoscute;
- neoplazii în care factorii genetici pot juca un anumit rol.
Apariţia şi evoluţia cancerului este determinată de o serie de factori nocivi:
- Factorii fizici, inclusiv: factorul termic, traumatic, lumina solară determină
dezvoltarea cancerului cu următoarele localizări: leucemie, cancerul tiroidian, can
cerul cutanat, tumori osoase, cancerul pulmonar etc.
- Factorii chimici, inclusiv:
1. cancerigeni demonstraţi (nichelul, cromul, azbestul, arseniul):
- derivaţi organici neazotaţi, care includ: clorura de vinii, iperita etc.;
- derivaţi organici azotaţi (hidrocarburi policiclice);
2. cancerigeni potenţiali, inclusiv substanţele minerale (fierul, beriliul, plum
bul); derivaţii organici (neazotaţi şi azotaţi); produşii chimici naturali (olfatoxinele
ai căror vectori principali sunt arahidele, fasolea şi porumbul);
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3. cancerigeni chimici care pătrund prin căile respiratorii (fumatul, poluarea
atmosferică);
4. cancerigeni chimici, care pătrund prin căile tubului digestiv (substanţele
chimice din sol, plante şi apă; substanţele chimice, care contaminează solul şi apa;
calitatea, cantitatea şi modul de pregătire a alimentelor; insectofungicidele; unele
medicamente etc.).
- Factorii biologici, inclusiv: agenţii microbieni, virali şi parazitari, protozoarele, mucegai uri le.
- Factorii alimentari, inclusiv: cantitatea caloriilor în dietă şi raportul dintre
ele, cantitatea fibrelor în alimente, originea alimentelor, efectul nociv al unor obi
ceiuri etc.
- Factorii toxici, inclusiv tutunul şi alcoolul. Consumul de alcool favorizează
dezvoltarea cancerului cavităţii bucale, faringelui, laringelui, esofagului, ficatului, co
lonului, plămânului, mediastinului, tiroidei, pancreasului şi leucemiilor. Tabagismul
este cel mai răspândit drog. Nicotină reprezintă cel mai important alcaloid din frun
zele de tutun. Substanţele chimice componente ale tutunului provoacă cancerul bronho-pulmonar, care se atestă la fumători de 28 de ori mai frecvent decât la nefumători.
- Factorii metabolici. Este cunoscut, că la om în procesul cancerigen acţi
onează aşa-numiţii factori metabolici individuali, care stimulează sau inhibă acţi
unea agenţilor asupra organismului. La 15-20% din populaţie nivelul factorului
protector în cancerogeneză este foarte scăzut.
- Factorii hormonali, inclusiv hormonii sexuali (estradiolul, hormonii sexu
ali naturali şi sintetici, inclusiv anticoncepţionalele hormonale). Acţiunea canceri
genă a hormonilor sexuali a fost confirmată prin studii epidemiologice şi experi
mentale pe animale.
- Factorii genetici. Acţiunea acestor factori o confirmă următoarele argu
mente: factorul familial, studiile pe gemeni, interesarea preferenţială a unor grupe
sangvine.
- Factorii profesionali. Prin cancere profesionale se definesc acele patologii,
care sunt determinate de agenţi (chimici şi fizici) ce acţionează asupra organismului
în condiţiile de producţie în cazul unor profesiuni. Rata cancerelor profesionale
constituie respectiv 15 şi 3%.
- Factori diverşi, inclusiv igiena individuală genitală precară, unele particu
larităţi ale vieţii sexuale multiparitare, care ar favoriza cancerul uterin.
O altă grupă de factori influenţi ne atestă o altă clasificare:
1. Factorii naturali-climaterici. 50-55% de îmbolnăviri sunt cauzate de fac
torii mediului (apă, aer etc.). Acest fapt se confirmă prin divergenţa nivelurilor de
îmbolnăvire şi decese la persoanele, care locuiesc în diverse condiţii climaterice
(numărul cazurilor de cancer cutanat depistat în Australia este de 10 ori mai mare
decât în Marea Britanie).
2. Starea economică. Un alt factor de risc al morbidităţii şi mortalităţii prin
cancer este poluarea în genere şi îndeosebi cea radiantă (catastrofa din Cernobâl a
ridicat considerabil nivelul maladiilor oncologice, în special al cancerului glandei
tiroide şi leucemiilor în diverse regiuni ale URSS, ca Belarus, Ucraina, Moldova,
Rusia, Ţările Baltice şi Est-Europene).
Cercetările socio-medicale efectuate asupra morbidităţii neoplazice au demon
strat, că acest nivel este mult mai înalt la persoanele, ale căror locuinţe sunt ampla
sate lângă automagistrale şi a celor care muncesc în mediu nociv.
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3. Schimbările în structura de vârstă a populaţiei. Odată cu vârsta creşte gru
pul de oameni afectaţi de patologiile oncologice.
4. Deprinderile vicioase - fumatul, alcoolismul etc.
5. Factorulpsiho-emoţional. Stresuri puternice, care duc la depresii radicale,
în prezent (după datele cercetărilor sociologice) mai mult de 1/3 din populaţie tră
ieşte în condiţiile nivelului ridicat de stres psihologic.
6. Caracterul alimentaţiei - folosirea alimentelor conservate şi produselor
congelate. După datele savanţilor americani şi ale academicianului rus - oncologu
lui Trapeznicov, în 30-35% din cazuri acest factor favorizează reproducerea celulei
maligne din celula sănătoasă.
7. Metodele de preparare a alimentelor predispun la apariţia neoplaziilor.
A vorbi despre influenţa unui singur factor este incorect, deoarece anume un
complex de factori influenţează răspândirea patologiilor oncologice. La ultimul
Congres Internaţional al Oncologilor s-au stabilit principalii doi factori generali,
care determină răspândirea oncopatologiei. Aceştia sunt factorii social-economici
şi psiho-emoţionali.
Creşterea indicilor morbidităţii oncologice sau creşterea nivelului anual al oncopatologiilor se mai explică prin:
1. îmbunătăţirea calităţii serviciului de diagnostic;
2. evidenţa mai amplă a patologiei oncologice în cadrul instituţiilor medicale
specializate;
3. îmbunătăţirea formelor şi metodelor de depistare şi profilaxie, de dispensarizare a bolnavilor neoplazici cu supravegherea lor în dinamică.
4.4. ASPECTE DE EPIDEMIOLOGIE DISCRIPTIVĂ
Ca problemă medico-biologică şi socio-medicală de prim plan este considerată
oncologia senilă, adică tot complexul de probleme legate de răspândirea canceru
lui la persoanele în vârsta de peste 60 de ani şi cu atât mai mult la vârsta înaintată
-p e s te 70 de ani.
Frecvente sunt oncopatologiile apărute Ia copii (1-14 ani), la adolescenţi (1519) şi în vârsta tânără (20-29 de ani).
Pe baza unei cercetări efectuate în 23 de ţări (SUA, Canada, Suedia, Germania,
Austria, Australia etc.) s-a stabilit, că tumorile maligne, inclusiv lencemia la copii
până la 4 ani în structura factorilor mortalităţii ocupă locul III şi IV după pneumo
nie, accidentări şi anomalii congenitale.
Categoria de vârstă de la 5 la 1 5 ani se plasează pe locul II după nivelul decese
lor din cauza maladiilor oncologice, ceea ce accentuează însemnătatea tumorilor în
patologia acestei vârste şi obligă medicii pediatri la o prudenţă deosebită în legătură
cu problema în cauză.
Nivelul mortalităţii în mare măsură depinde de vârstă şi aceasta se referă la
ambele sexe. Astfel, indicele mortalităţii creşte brusc (9-10 ori) în categoria de
vârstă 45-64 de ani comparativ cu categoria de vârsta 25-40 de ani. Mortalitatea,
însă, pe categorii de vârstă la bărbaţi şi femei se deosebeşte esenţial. Pentru grupa
de 25-34 de ani mortalitatea mai înaltă este la bărbaţi, iar de la 35 de ani - la femei.
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în perioada de 55-60 de ani mortalitatea creşte mai rapid la bărbaţi comparativ cu
mortalitatea la femei.
La mortalitatea pe sexe se poate de menţionat, că la bărbaţi ea este de 2 ori
mai înaltă decât la femei. în cadrul ultimelorstudii s-au constatat tendinţe pozitive
privind vârsta medie a maladiilor maligne. în 1996 vârsta medie a patologiei se
considera 52,1 ani, iar în 2005 - 55,3 ani.
Este diferită, de asemenea, şi localizarea patologiilor oncologice în funcţie de
vârstă: la femei în vârstă de 25-40 de ani predomină cancerul organelor genitale, la
bărbaţi, însă - cancerul pulmonar.
4.5. CARACTERISTICA MORBIDITĂŢII ONCOLOGICE
ÎN REPUBLICA MOLDOVA
în ultimii ani, în legătură cu diversele procese demografice şi crizele socialeconomice, s-a constatat o creştere netă a morbidităţii şi mortalităţii oncologice,
stabilindu-sepentru anul 2004 nivelul de 162 şi 132,7 respectiv cazuri la 100 mii
de locuitori. în anul 2005 ia investigarea a 10 000 de persoane s-au depistat 1,07%
de cazuri de cancer şi 1.62% cazuri suspecte la patologii oncologice.
în Republica Moldova în anul 2005, nivelul incidenţei prin cancer constituia
158,2 inclusiv : în urbe - 146,8 şi în localităţile rurale - 169,6 cazuri la 100 mii de
locuitori, şi respectiv nivelul prevalenţei - 1171,8 şi 947,2o/0000. Nivelul incidenţei
prin cancer în ultimii 10 ani s-a micşorat (de la 177 până la 158,2o/0000), iar al preva
lenţei s-a majorat (de la 924 până la 1059,5o/oooo).
Invaliditatea prin cancer ocupă locul doi în structura invalidităţii primare şi
constituie în mediul urban 13,1%, iar în localităţile rurale - 12,2% şi în medie pe
republică - 12,65%.
în Moldova, în ultimii 5 ani, nivelul mortalităţii prin cancer s-a micşorat de la
185,6 la 132,7o/0000. în structura mortalităţii generale cancerul este situat pe locul
doi. în structura mortalităţii prin cancer predomină: cancerul pulmonar - 16%, gas
tric -10,6% , mamar - 8,2%, hemoblastoze - 6,0%.
Geografia patologiei oncologice în republică a depistat teritorii cu diferit indice
al îmbolnăvirilor neoplazice. Valori sporite ale indicilor de răspândire a patologiei
se atestă în raioanele de Nord, unde s-au înregistrat 27,4% din cazurile înregistrate
pe republică. Extrem de înalţi sunt indicii în raionul Glodeni -3 4 1 ,7 ; Donduşeni
-2 3 1 ,0 ; oraşul Bălţi - 188 şi Briceni - 191,0 la 100 mii de locuitori.
în raioanele Centrale şi de Sud ale republicii indicii sunt mai mici comparativ
cu cel mediu pe republică. De exemplu, în raionul Cahul acest indice a atins cifra
de 179 la 100 mii de locuitori, în Cantemir - 110,6, iar în Orhei - 138,7 la 100 mii
de locuitori. Acest decalaj se explică prin diferenţa de vârste. La Nordul republicii
38% din populaţie sunt persoane de peste 50 de ani, pe când la sud această catego
rie de vârstă atinge doar 16%.
în republică anual sunt luaţi la evidenţă cca 7 100 de bolnavi cu patologii ma
ligne, dintre care la 80% diagnosticul este stabilit morfologic.
în ultimii ani s-a observat o scădere a numărului de bolnavi depistaţi în stadiile
I şi II ale patologiei (de Ia 40.7% la 28.8%) şi o creştere esenţială a celor depistati
în stadiul IV (de la 17,5 la 26,7%).
776

în câteva raioane ale republicii indicele diagnosticării tardive constituie 40%
şi mai mult; în raioanele Cantemir - 41%; Şoldăneşti - 48,8%; Ocniţa - 42,2%;
Leova -36,7% . Extrem de înalţi sunt indicii diagnosticului tardiv, care depinde în
mare măsură de localizarea patologiei. De exemplu diagnosticul întârziat în caz de
cancer gastric constituie 48,5%, iar în caz de cancer pulmonar - 3,4 %. Bolnavii de
cancer al intestinului gros se depistează la stadiile III şi IV ale procesului în 64,4%
din cazuri, iar cu cancer al glandei mamare - în 48% din cazuri.
în decursul ultimilor 5 ani în structura maladiilor oncologice nu au avut loc
schimbări esenţiale: locul I îl ocupă cancerul pulmonar (13,3% ); locul II - cancerul
glandei mamare (12,7%); locul III - cancerul gastric (7,7%) şi locul IV - hemoblastozele (6%). în total această grupă constituie 40,0% din totalitatea maladiilor
oncologice.
4.6. ORGANIZAREA SERVICIULUI ONCOLOGIC
ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Serviciul oncologic în republică este format dintr-o reţea de cabinete oncologi
ce pe lângă Centrele Medicilor de Familie raionale şi municipale, secţii oncologice
în cadrul spitalelor raionale şi municipale. Centrele de Sănătate organizează şi su
praveghează efectuarea examenelor profilactice: depistarea stărilor precanceroase
şi examenul oncoprofilactic. Etapa superioară în organizarea serviciului oncologic
este Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Oncologie (CNŞPO).
Asigurarea populaţiei cu paturi oncologice constituie 2,Зо;(ХКЮ
, iar cu cadre de
medici - O,3o/0000.
Sarcinile serviciului oncologic sunt:
- examinarea profilactică a populaţiei cu scopul depistării precoce a maladiilor;
- evidenţa tuturor bolnavilor de profil;
- acordarea asistenţei consultative tuturor medicilor;
- examinarea bolnavilor şi diagnosticarea patologiei de profil;
- efectuarea evidenţei de dispensar;
- controlul spitalizării, tratamentului şi patronajului la domiciliu;
- educaţia pentru sănătate a populaţiei;
- evidenţa activităţii şi analiza statistică a rezultatelor.
CNŞPO dispune de o bază clinică, în cadrul căreia funcţionează o policlinică şi
un staţionar cu o capacitate de 1 000 de paturi, precum şi numeroase secţii clinicoştiinţifice, laboratoare, cadre calificate de savanţi şi medici.
Sarcinile Centrului Naţional Ştiinţifico-practic de Oncologie sunt:
- acordarea asistenţei medicale specializate bolnavilor în condiţii de ambu
latoriu şi staţionar;
- acordarea ajutorului consultativ (metodic, organizatoric, curativo-profilac
tic) medicilor - colaboratori ai subdiviziunilor oncologice din republică;
- elaborarea şi aplicarea noilor metode de profilaxie, diagnostic, tratament şi
reabilitare a bolnavilor;
- analiza activităţii serviciului oncologic din republică;
- efectuarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul oncologiei.
Eficacitatea social-economică şi medicală a activităţii unităţilor medicale on
cologice se caracterizează prin 3 indici de bază:
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1. Scăderea nivelului morbidităţii şi mortalităţii în primii ani.
2. Reabilitarea bolnavilor.
3. Majorarea duratei vieţii bolnavilor.
Se va avea în vedere, că tratamentul bolnavilor de cancer nu poate fi considerat
terminat la momentul externării lor din spital. Mulţi dintre ei necesită tratament
periodic cu preparate, prin îngrijire, reabilitare etc.
Termenul de supravieţuire de 5 ani a fost atins de circa 50% din bolnavi. Du
rata supravieţuirii de 5 ani a bolnavilor de cancer pulmonar a crescut de la 19,6
la 22,1%; cancer gastric - de la 36,8 la 39,4%; cancer rectal - de la 33,9 la 43%,
cancer al colului uterin - de la 65,5 la 72,0% şi de hemoblastoze - de la 37,1 la
42,5%.
Serviciul oncologic din republică permite consultarea şi tratarea calificată a
60% din bolnavii oncologici depistaţi pe parcursul anului. Ceilalţi, după consulta
ţie, pot să-şi continue tratamentul în instituţiile de profil din urbe.
4.7. PROFILAXIA CANCERULUI
Este bine cunoscut faptul că boala canceroasă nu este inevitabilă şi incura
bilă, de aceea combaterea cancerului este posibilă şi necesară din următoarele
considerente:
1. cancerul este evitabil, fiindcă se cunosc bine factorii de risc;
2. cancerul nu este nici ereditar, nici infecţios, decât în măsura în care factorii
de risc ar putea interveni ca agenţi favorizanţi;
3. această maladie este stresantă şi provoacă anxietate în populaţie;
4. absenţa unei educaţii de prevenţie oncologică a populaţiei;
5. tratamentul prelungit, costisitor şi adesea puţin efectiv;
6. profilaxia în majoritatea cazurilor absentă sau foarte lacunară.
Metodele luptei anticanceroase includ:
- analiza indicilor patologiei neoplazice şi tendinţelor lor;
măsuri de profilaxie primară întreprinse de cadrele medico-sanitare şi po
pulaţie cu scop de evitare a acţiunii factorilor de risc, inclusiv a factorilor canceri
geni ai mediului industrial şi comunal;
măsuri în domeniul profilaxiei secundare şi terţiare a cancerului îndreptate
spre: prevenirea şi combaterea stărilor precanceroase; depistarea precoce şi activă
a patologiei; supravegherea periodică în masă; tratamentul chirurgical şi chimioterapeutic; dispensarizarea şi educaţia oncologică a populaţiei;
- educaţia pentru sănătate a populaţiei, care prevede mai multe aspecte:
- factorul emoţional al cancerofobiei;
- eficacitatea tratamentului;
- rolul factorilor de risc;
- importanţa depistării precoce şi a tratamentului respectiv;
- progresele ştiinţei medicale în domeniul profilaxiei şi tratamentului.
In concluzie: boala canceroasă este o problemă nu numai cu aspect umanitar,
demografic şi economic, ci şi o problemă socio-medicală complexă, care necesită
implicaţii vaste în toate aspectele de combatere a ei atât din partea societăţii, cât şi
din partea statului.
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CAPITOLUL 5

T R A U M A T IS M U L

5.1. DEFINIŢIE. ASPECTE EPIDEMIOLOGICE
Traumatismul reprezintă o totalitate a traumelor înregistrate la un grup de po
pulaţie (la domiciliu, la serviciu, pe stradă, în sport sau serviciul militar), într-un
spaţiu anumit şi într-o perioadă concretă de timp, raportată la numărul respectiv al
acestuia.
Acest fenomen întotdeauna a ameninţat sănătatea omului, iar cauzând frec
vente infirmităţi fizice şi considerabile prejudicii social-economice, el se plasează
printre p oblemele medico-sociale ale umanităţii de primă prioritate.
Trcumatismul a fost şi rămâne considerat „ciuma” secolelor XX-XX1. „Epi
demia” traumatismului continuă şi zilnic înregistrează în lume sute de mii de noi
şi noi cazuri.
De exemplu, în SUA sunt înregistiate anual peste 10 mln. de accidente, cu
traume din cauza cărora îşi pierd viaţa peste 100 de mii de oameni.
în Italia, din cauza traumelor, mor peste 25 de mii de indivizi anual, fiecare oră
fiind înregistrat un rănit sau un decedat.
în Anglia zilnic decedează 50 de persoane, iar 3 000 de cetăţeni suportă leziuni
corporale din cauza accidentelor rutiere.
în Rusia anual se înregistrează mai mult de 10 mln. de accidente şi peste 50 de
mii de decese posttraumatice.
în RM numărul victimelor traumatismului în anul 2005 a constituit mai mult
de 60 de mii de cazuri, dintre care 40% revin copiilor.
5.2. ARGUM ENTE DEFINITORII
ALE TRAUMATISM ULUI CA PROBLEMĂ MEDICO-SOCIALĂ
1. Frecvenţa înaltă - în RM nivelul traumatismului în anul 2005 a constituit
4 742,8 cazuri la 100 mii de locuitori. în localităţile rurale nivelul traumatismului
este de 5,7 ori mai jos decât în cele urbane.
Cel mai înalt nivel al traumatismului este înregistrat în raioanele Anenii Noi,
Drochia, Râbniţa, Sângerei. în oraşe, cel mai înalt nivel al traumatismului se con
stată în Chişinău, iar cel mai jos - în Bălţi.
2. Nivelul înalt al mortalităţii posttraumatice în structura generală a mortali
tăţii (locul III în structura generală a mortalităţii, după patologia cardiovasculară şi
bolile oncologice).
3. Afectarea preponderentă a populaţiei în vârstă aptă de muncă cu invalidizare primară în urma traumei.
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4. Influenţa considerabilă a factorilor sociali asupra traumatismului (condi
ţiile de muncă, starea drumurilor, locuinţelor, abuzul de alcool şi alte deprinderi
dăunătoare).
5. Termenul îndelungat de tratament, prejudicii economice în legătură cu eli
berarea indemnizaţiilor şi instruirea bolnavilor în noi specialităţi, pentru activitate
de muncă în alt domeniu.
6. Cauzarea prejudiciilor medico-sociale şi economice.
7. Nivelul insuficient al asistenţei medicale traumatologice pe teren.
5.3. FACTORII PREDISPOZANŢI AI TRAUMATISMULUI
1. Traumatismul, ca şi alte fenomene socio-medicale, este condiţionat de o
diversitate de factori şi în deosebi de factorii social-economici, aceştia fiind:
2. Urbanizarea, hiperpopulaţia, tranziţia la economia de piaţă, creşterea tensiu
nii psihologice în societate, incapacitatea adaptării la noile condiţii social-economice.
3. Dezvoltarea în ritm rapid a transportului public şi privat, îndeosebi cu
autocare străine necunoscute şoferilor şi pietonilor, care sunt exploatate la viteze
înalte şi ritm intensiv de către şoferii prost instruiţi în regulile de circulaţie şi de
conducere a autovehiculelor.
4. Starea dezastruoasă a drumurilor, lipsa semafoarelor la intersecţii, impru
denţa şi iresponsabilitatea joasa atât a şoferilor, cât şi a pietonilor.
5. Implementarea în producere, agrici Itură şi v aţa cotidiană a noilor tehnologii.
6. Abuzul de alcool, întrebuinţarea stupefiantelor şi altor deprinderi vicioase.
Studiul traumatismului se efectueaz' ,'onform documentelor oficiale existente:
1. tichetul statistic (formularul nr. 25y,
2. buletinul de concediu medical;
3. certificatul medical de deces;
4. certificatul de deces eliberat de felcer;
5. actul despre accident.
Aceste documente oferă medicului posibilitatea de a analiza traumatismul
după toţi parametrii de bază: locul de trai, vârsta, sexul, caracterul traumei, cauza
şi localizarea lui.
în studiul traumatismului se utilizează principiile de bază de clasificare a tra
umelor şi accidentelor.
în Clasificaţia Internaţională a bolilor ediţia a X-a - traumatismele, combustii
le, intoxicaţiile, accidentele, omuciderile şi sinuciderile fac parte din clasa a XIX-a.
5.4.
CLASIFICAREA, FACTORII INFLUENŢI,
STRUCTURA ŞI PARTICULARITĂŢILE DE MANIFESTARE
ALE TRAUMATISMULUI
După cauze, traumatismul se clasifică în:
1. industrial;
2. agricol;
3. habitual (uzual, rutier, sportiv);
4. intenţionat (omucideri, sinucideri);
5. militar (acţiuni militare).
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Traumatismul se caracterizează prin particularităţi în dependenţă de:
1. caracterul traumei - contuzie, fractură etc;
2. localizare - cap, membre etc;
3. contingentul populaţiei - sex, vârsta, profesie, studii;
4. locul de trai - localităţi rurale, urbane, oraşe mari;
5. consecinţe - fară pierderea capacităţii de muncă, cu pierderea temporară
sau stabilă a capacităţii de muncă (invaliditate) sau deces.
Nivelul traumatismului este influenţat considerabil de:
1. abuzul de alcool - 34%;
2. profesie - 33%;
3. nivelul studiilor-2 5 % . Odată cu creşterea nivelului studiilor scade nivelul
traumatismului. Deosebit de înalt este nivelul traumatismului uzual în rândul per
soanelor cu studii primare - 77,3 cazuri din 1 000; medii - 62,3; superioare - 51,3.
Nivelul traumatismului industrial deviază de Ia 6,1 cazuri la 1 000 de locuitori pen
tru persoanele cu studii superioare până la 21,3 pentru persoanele cu studii medii şi
24,1 - cu studii primare;
4. condiţiile de muncă - 22%;
5. traseul domiciliu - serviciu - 20%;
6. condiţiile de trai - 19%;
7. starea familială - 16%.
In structura traumatismului locul I îl ocupă traumatismul uzual, pe locul II este
plasat traumatismul rutier, pe locul III - este situat traumatismul industrial, pe locul
IV - traumatismul agricol şi pe locul V - cel sportiv.
Printre traumatismele uzuale cel mai frecvent sunt înregistrate :
> căderile 60%;
> intoxicaţiile 20% ;
> combustiile 15% ;
> asfixiile -1 0 % .
în structura traumatismului habitual:
> pe locul I se situează traumatismul rutier;
> pe locul II - uzual;
> pe locul III cel sportiv.
Traumatismul rutier este influenţat de asemenea factori ca:
• controlul insuficient al respectării regulilor de circulaţie;
• controlul medical neobiectiv la selectarea cetăţenilor pentru instruirea vii
torilor şoferi;
• nivelul calificativ jos al şoferilor;
• străzile înguste;
• cotiturile frecvente;
• iluminarea insuficientă a drumurilor;
• absenţa semnelor rutiere, semafoarelor etc.
Accidentele rutiere constituie 40% din numărul total de traumatisme cu conse
cinţe letale. Mortalitatea, ca consecinţă a accidentelor rutiere, o depăşeşte conside
rabil pe cea din urma traumatismului industrial şi agricol.
Conform datelor OMS, pe întregul Glob pământesc în urma accidentelor ru
tiere în anul 2005 au decedat peste I mln. de indivizi. Una din cauzele principale
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ale nivelului înalt de traumatism rutier este majorarea rapidă a parcului de transport
auto şi abuzul de alcool, care se întâlneşte tot mai frecvent.
Traumatismul industrial este plasat pe locul II în structura generală a trauma
tismului.
La traumatismul industrial se referă:
• traumele suportate în timpul serviciului la locul de muncă;
• cât şi în alte locuri legate cu procesul de producere (în drum spre serviciu şi
de la serviciu timp de 1,5 ore).
Caracterul traumatismului industrial este determinat de specificul procesului
tehnologic:
în industria de construcţie cel mai frecvent se înregistrează: plăgi, contuzii,
fracturi multiple şi combinate ale membrelor; în industria g r e a - în turnătorii, secţii
cu regimuri tehnologo-termice - combustii ale feţei şi membrelor ş.a.
In traumatismul industrial mai frecvent se întâlnesc traume uşoare şi microtraume, care constituie 85% din întreaga totalitate, iar traumelor mai complicate,
care condiţionează pierderea capacităţii de muncă pe un termen îndelungat, le revin
doar 15%.
Factorii, care favorizează creşterea nivelului traumatismului industrial, pot fi
clasificaţi în 4 grupe:
1. material-tehnici - defectarea instrumentelor, dereglarea utilajului, utiliza
rea utilajului şi tehnologiilor vechi, încălcările regimului securităţii tehnice;
2. sanitaro-igienici - iluminarea insuficientă, poluarea mediului, tem peratu
ra joasă sau înaltă, care provoacă obosire excesivă şi care poate favoriza traumatizarea;
3. organizatorici - nerespectarea regimului securităţii tehnice, organizarea
insuficientă a procesului de muncă, instruirea preventivă insuficientă etc.;
4. personali - starea dificilă a sănătăţii muncitorilor, cunoaşterea insuficientă
a tehnicii folosită în procesul de producere, lipsa interesului pentru muncă, alcoo
lismul ş.a.
în fiecare caz concret de traumatism se analizeaza factorii, care l-au condiţio
nat. Cel mai înalt nivel al traumatismului industrial a fost înregistrat în Japonia şi
Marea Britanie. în SUA anual se înregistrează 2 mln. de traumatisme industriale,
dintre care 15 mii cu consecinţe letale, iar 80 de mii - de invalidizare.
Traumatismul agricol. La acest tip de traumatism se referă toate leziunile
corporale suportate în timpul procesului de producere şi de prelucrare a produselor
pomicole şi animaliere.
• Cel mai frecvent traumatismul agricol este condiţionat de factorii materi
al-tehnici (defectarea maşinilor agricole, a instrumentelor, utilizarea tehnologiilor
vechi).
• Nu mai puţin importanţi sunt factorii de organizare - organizarea insufici
entă a procesului de muncă, instruirea proastă, nerespectarea regimului securităţii,
nivelul calificativ jos al muncitorilor.
• De asemenea, nivelul traumatismului agricol e influenţat şi de factori per
sonali - starea dificilă a sănătăţii, iresponsabilitatea şi imprudenţa muncitorilor la
locul de muncă, nivelul jos de cultură şi cunoştinţe în domeniul profesional.
Spre deosebire de traumatismul industrial, evidenţa traumatismului agricol, ca
şi a celui habitual, în genere este dificilă.
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Traumatismul sportiv. Totalitatea traumelor suportate în timpul competiţiilor
sportive, antrenamentelor şi orelor de educaţie fizică fac parte din traumatismul
sportiv.
Caracterul traumatismului sportiv depinde de tipul sportului practicat. Pot fi
evidenţiaţi trei factori de bază, care condiţionează traumatismul sportiv:
1. factorii material-tehnici - la ei se referă starea tehnică dezastruoasă a sta
dioanelor, terenurilor sportive, piscinelor, patinoarelor etc., precum şi defectarea
utilajului sportiv şi echipamentul sportiv nepotrivit (cauzează până la 21% din tra
ume);
2. factorii organizaţionali - din ei fac parte: organizarea incorectă a competi
ţiilor, antrenamentelor, încălcarea regimului de supraveghere medicală, depistarea
la timpul nepotrivit a oboselii excesive;
3. factorii personali - condiţionează 40,2% din traume; din ei putem numi:
încălcarea disciplinei, imprudenţa, oboseala excesivă, nerespectarea regimului se
curităţii etc.
Ponderea invalidităţii ca o consecinţă a traumatismelor şi accidentelor sportive
în structura invalidităţii generale constituie 14%.
Mortalitatea în structura generală a traumatismului este condiţionată:
- de traumele habituale în 70% din cazuri,
- de traumele industriale în 8,5% din cazuri,
- de celelalte tipuri de traume în 20,1% din cazuri.
Locuitorii regiunilor rurale mai frecvent decedează din cauza:
- asfixiilor mecanice - 24%;
- combustiilor - 8%;
- plăgilor - 25%,
iar orăşenii - din cauza traumelor cauzate de accidentele rutiere.
Traumatismul infantil. Un loc deosebit în structura generală a traumatismului
îl ocupă traumatismul infantil, constituind, conform datelor OMS, 25%. Traumele
şi accidentele în condiţii casnice apar, de regulă, din cauza imprudenţei adulţilor cu
atitudine iresponsabilă faţă de viaţa şi sănătatea copiilor, supravegherii lor insufici
ente şi neinstruirii adecvate.
Pe primul loc în structura traumatismului infantil se situează traumele uzuale,
constituind 80%.
De regula, printre acestea se enumeră:
- contuziile;
- hematoamele (30,5%);
- rănile superficiale (25%);
- fracturile (16,1 %) (preponderent ale membrelor superioare);
- şi diverse tipuri de combustii (termice, electrice).
Cel mai frecvent invaliditatea infantilă, ca consecinţă a traumelor uzuale, este
cauzată de:
> rănile mâinilor şi picioarelor (37,1%);
> traumele ochilor (22,2%);
> traumele cranio-cefalice (22,2%).
Pe locul II în structura mortalităţii prin traumatism şi a invalidităţii infantile se
plasează traumatismul rutier.
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Cauza de bază a traumelor şi accidentelor rutiere, de regulă este încălcarea
regulilor circulaţiei rutiere de către copii în 79,1% din cazuri şi de către adulţi în
20,9% din cazuri.
în majoritatea cazurilor (91%) copiii suportă traume în accidentele rutiere, fi
ind în calitate de pietoni sau ciclişti, băieţii de 2 ori mai frecvent decât fetele.
Nivelul traumatismului infantil variază în funcţie de vârsta copiilor. în majo
ritatea cazurilor ei sunt elevi în vârsta de la 8 până Ia 16 ani, numărul elevilor de
clasa I fiind considerabil mai mic (25,8%). De regulă, accidentele au loc în drum
spre şcoală sau spre casă.
Traumatismul infantil este considerabil influenţat de aşa factori ca: ziua săptă
mânii, anotimpul sau perioada vacanţei. Majoritatea accidentelor, de regulă, au loc
ca legitate în perioada primăverii sau vacanţei de vară.
5.5. ORGANIZAREA ASISTENŢEI TRAUMATOLOGICE
Principiul de bază este acordarea primului ajutor medical.
Asistenţa traumatologică se acordă în câteva etape:
Etapa /
a) autoajutorul şi ajutorul reciproc. Pentru a asigura asistenţa medicală la
prima etapă este necesară instruirea cuvenită a populaţiei de către personalul
medical - organizarea posturilor medicale, completarea truselor farmaceutice de
prim ajutor;
b) primul ajutor premedical la locul de accident;
Etapa a II-a - punctele medicale traumatologice, asistenţa medicală de urgen
ţă, cabinetele traumatologice în CMF;
Etapa a III-a - asistenţa medicală specializată în instituţiile republicane. Pro
cesul de reabilitare a pacienţilor traumatologiei ocupă un loc important în sistemul
asistenţei medicale traumatologice. Pentru o reabilitare mai rapidă şi mai eficientă
se utilizează tratamentul de reabilitare de lungă durată - masaj, tratament fizioterapeutic şi balneo-sanatorial.
5.6. PROFILAXIA TRAUMATISMULUI
Pentru rezultate eficiente profilaxia traumatismului trebuie să fie:
1. complexă - ceea ce înseamnă ca în manifestările organizate de direcţia
întreprinderilor trebuie să participe în comun acord atât muncitorii, cât şi reprezen
tanţii sindicatelor, centrului de ocrotire a muncii şi tehnicii securităţii şi organelor
de ocrotire a sănătăţii;
2. planificată;
3. ştiinţific argumentată - reţeaua instituţiilor medicale şi ICS elaborează pro
grame complexe de combatere a traumatismului şi în primul rând se alcătuiesc
sisteme de măsuri:
> de profilaxie primară a traumatismului - adică instruirea sanitară şi ridica
rea nivelului de cultură generală a populaţiei;
> organizarea eficientă a asistenţei traumatologice, care ar asigura profilaxia,
tratamentul şi reabilitarea bolnavilor.
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Profilaxia traumatismului infantil
In scopul preîntâmpinării posibilelor accidente este necesară în primul rând
educarea şi instruirea cuvenita a adulţilor. Este deosebit de important ca părinţii
să cunoască acele situaţii tipice şi periculoase care ar putea duce la traumatizarea
copiilor.
Acest proces instructiv poate fi organizat prin diverse metode:
> metoda recomandărilor în staţionare şi Centrele Medicilor de Familie;
> instruirea părinţilor şi a educatorilor de creşă, grădiniţelor de copii, şcolilor
(materiale ilustrativ-didactice, discuţii, lecţii, emisiuni radio şi televizate);
> efectuarea unei instruiri speciale a părinţilor care fac abuz de alcool şi se
comportă iresponsabil faţa de viaţa şi sănătatea propriilor copii.
în incinta şcolilor şi celorlalte instituţii de învăţământ se recomandă desfăşu
rarea următoarelor măsuri:
1. organizarea obligatorie a grupelor de program prelungit pentru copiii din
familii dificile, familii incomplete şi familii în care toţi adulţii lucrează;
2. cointeresarea elevilor în activitatea lor în cadrul cercurilor de interese,
secţiilor sportive ş.a.;
3. intensificarea activităţii diriginţilor de clase în studiul particularităţilor psi
hologiei infantile, în scopul realizării unei educaţii a modului sănătos şi instruiri
mai înalte.

CAPITOLUL 6

M A L A D IIL E G A S T R O IN T E S T IN A L E

6.1. ASPECTE GENERALE
Având un rol important în nutriţia organismului, aparatul digestiv este cunos
cut tradiţional prin bolile acute infecţioase şi mai puţin prin bolile sale cronice.
Dintre acestea din urmă maladia ulceroasă - la care pot fi alăturate gastritele şi duodenitele, enteropatiile şi hepatopatiile cronice, se detaşează azi prin particularităţi
de frecvenţă şi etiologie în populaţii şi prin multiple consecinţe personale, familiale
şi social-economice.
Fiind declanşate direct de factori cauzali sau de consecinţe ale unor boli ge
nerale ori locale, maladiile digestive cronice (cu excepţia tumorilor) debutează şi
se manifestă la vârstele tinere şi adulte. Sub această formă cu incidenţe medii, iar
numărul bolnavilor cronici fiind constant în creştere, severitatea formelor de boală
determină spitalizări repetate, iar unele dintre acestea necesită intervenţii chirurgi
cale. Caracterul maladiilor gastrointestinale creşte invalidant, generează un volum
important de concedii medicale şi pensionări la vârstele cele mai productive, pentru
care aspecte sunt cunoscute ca o patologie dominantă a vârstelor active. Aceste
maladii dau pierderi premature de vieţi omeneşti, iar morbiditatea întregului aparat
digestiv constituie a IV-a cauză în tabloul mortalităţii.
Aceste boli nu beneficiează de mijloace preventive specifice şi nu au încă te
rapii eficiente. Investigaţiile de genetică, enzimologie, imunologie şi metabolism
celular pot aduce clarificări în etiopatogenia lor, iar metoda epidemiologică poate
contribui mai mult la identificarea factorilor cauzali sau cu risc de îmbolnăvire.
Utilizarea metodelor şi tehnicilor de diagnostic ambulatoriu poate degreva spi
talele de un costisitor consum medical. Multiplele implicaţii economice fac din
aceste boli o importantă problemă de sănătate, mai ales pentru teritoriile din zona
nordică a Globului.
Stările morbide cauzate de maladiile gastrointestinale prezintă principalele pe
ricole pentru sănătate, care necesită asistenţă chirurgicală urgentă, tot ele ocupând
şi o mare parte din letalitatea postoperatorie.
în Republica Moldova maladiile gastrointestinale în structura incidenţei ocupă
locul VI, în structura prevalenţei - locul III, în structura invalidităţii populaţiei
- locul VII şi locul III în structura mortalităţii generale. 98,0% din cazurile de mor
talitate la domiciliu din cauza stărilor urgente revin pentru acest profil.
6.2. CAUZALITATEA PATOLOGIEI DIGESTIVE
Studierea aspectelor medico-sociale ale maladiilor tractului gastrointestinal
este determinată de faptul că factorii etiologici de dezvoltare a acestor maladii de
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pind nu atât de agenţii patogeni microbieni, cât de aşa elemente semnificative ca
alimentaţia, apa, starea mediului, condiţiile de trai, nivelul de educaţie sanitară, pre
zenţa deprinderilor dăunătoare, influenţa noxelor profesionale asupra individului.
Cauzele maladiilor tractului gastrointestinal pot fi divizate în două grupe: fac
torii exogeni şi factorii endogeni.
Din factorii exogeni fa c parte:
> dereglările componenţei calitative şi cantitative a alimentaţii;
> regimul şi stereotipul de alimentaţie;
> influenţele chimice, mecanice şi termice (lucrul în condiţii de temperaturi
înalte);
> acţiunea noxelor profesionale (vapori ai acizilor graşi şi alcaliilor, praf de
bumbac, cărbune, azbest, silicat etc.);
> consumul abuziv de alcool şi surogatele sale (cu acţiune citotoxică);
> unele preparate medicamentoase (antiinflamatorii nesteroide, acidul acetilsalicilic, preparatele de potasiu, digitalele, unele preparate antibacteriene
etc.);
> infectarea mucoasei gastrice cu H. Pylori.
Din factorii endogeni fa c parte:
> stresul (evenimentele recente ale vieţii particulare, suprasolicitarea nervoa
să etc.);
> predispunerea ereditară;
> schimbări endocrino-metabolice;
> reacţiile alergice, în deosebi cele alimentare.
în cadrul bolilor digestive un nivel mai mare îl au gastritele şi duodenitele,
enteritele şi colitele neinfecţioase, litiaza biliară şi colecistitele, boala ulceroasă
şi ciroza hepatică, cu frecvenţe mai mari la sexul feminin pentru litiază biliară şi
colecistite. Litiaza biliară şi colecistitele, gastroduodenitele, maladia ulceroasă şi
enterocolitele neinfecţioase (mai frecvente în prima parte a vieţii active) şi ciroza
hepatică (mai frecventă în a doua parte a vieţii active) ocupă ponderea cea mai mare
a spitalizării.
Factorii cauzali sau cu risc de îmbolnăvire ai celor trei grupe de boli cronice di
gestive (maladia ulceroasă, enteropatiile şi hepatopatiile cronice) sunt multipli şi în
parte comuni acestora, un grup de factori sunt particulari fiecărei boli, iar unele din
bolile cronice digestive sunt consecinţe ale bolilor generale ori numai ale bolilor
tubului digestiv. Ei pot fi arbitrar grupaţi în: ereditari, imuni, toxici, infecţioşi, din
mediul şi modul de viaţă, datorită bolilor generale ale organismului ce pot interesa
aparatul digestiv. Coexistenţa mai multor factori în declanşarea sau întreţinerea
uneia din bolile cronice digestive se întâlneşte în cea mai mare parte din cazuri.
Cunoştinţele acumulate asupra unora dintre factorii cauzali cu risc de îmbolnăvire
şi eficienţa verificării prin intervenţia asupra lor arată o largă arie de disponibilitate
de măsuri profilactice, atât prin atitudinea activă a serviciilor medicale, cît şi prin
comportamentul avizat corect al populaţiei. Pe lângă cercetările fundamentale, stu
diile epidemiologice în populaţie au mare valoare în cunoaşterea factorilor cauzali
şi în orientarea priorităţii de intervenţie.
Factorii ereditari se referă la defecte biochimice fundamentale, precum: aminoacidopatiile prin erori biochimice de observaţie (la nivelul enterocitului şi tubilor
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renali), carenţa de betalipoproteine (acantocitoza), malabsorbţia ereditară de clo
ruri, icterele dienzimatice, polipoza familială etc.
6.3.
PREVENIREA MALADIILOR
GASTROINTESTINALE ŞI ASISTENŢA MEDICALĂ BOLNAVILOR
Până la cunoaşterea factorilor cu acţiune nespecifică ce intervin în forme de
boli autoimune (în hepatita cronică, rectocolita hemoragică, gastropatia biermeriană), măsurile profilactice vizau prevenirea celorlalţi factori ce declanşează boala
sau provoacă cronicizarea ei.
Profilaxia la vârstele tinere a infecţiilor digestive (enteroviroze, bacterioze, parazitoze) evită o mare pondere de boli cronice (gastrite, enterocolite) ale adultului
şi vârstnicului. Un loc aparte în acest grup de factori îl ocupă hepatopatiile cronice
în care hepatitele cronice după hepatita virală (în condiţiile epidemiologice ale re
publicii) reprezintă majoritatea, iar cele de altă etiologie (toxică, procese autoimu
ne etc.) reprezintă o pondere mai redusă.
Reducerea frecvenţelor sau gravităţii unor boli generale care interesează şi
aparatul digestiv (nevrozele şi bolile alergice cu manifestări digestive, ateroscleroza ce poate genera sindroame ischemice acute sau cronice, colagenozele, hemopatiile etc.) realizează reducerea bolilor cronice digestive.
Medicamente (generatoare de gastro- sau hepatopatii), aditivi alimentari, di
verse noxe din mediul de muncă sau casnic pot participa la declanşarea sau întreţi
nerea acestor boli cronice digestive.
Factorii din mediul şi modul de viaţă, multipli şi obişnuit asociaţi, participă
cu importantă pondere în apariţia şi întreţinerea bolilor cronice digestive. Ritmul
neregulat în alimentaţie şi în funcţionarea organelor digestive, stresul, produsele
alimentare netolerate (care provoacă tulburări pentru că nu pot fi scindate sau ab
sorbite, cele care produc alergii, condimentele etc.), pregătirea culinară necores
punzătoare, trecerea bruscă de la un tip de hrană la altul, alterarea proporţiei uzuale
dintre produsele alimentare, conservanţii şi produşi iritanţi din alimente, excesul de
băuturi alcoolice, fumatul etc. reprezintă factori ce condiţionează apariţia sau între
ţinerea gastritelor şi duodenitelor cronice, a bolii ulceroase, a enterocolitelor, hepa
titelor cronice, litiazei biliare. Intervenţia unui factor în combinarea acestor factori
de mediu, aşa cum s-a observat în ulcerul duodenal sau în litiaza biliară, pledează
pentru complexitatea investigării şi a măsurilor profilactice. Rezultă că urbanizarea
şi industrializarea - incriminate în determinarea unora dintre aceste boli cronice
digestive - sunt mai curând expresii ale factorilor citaţi şi ale comportamentului
individual pentru prevenirea acestora.
Profilaxia primară a bolilor cronice digestive prevede evitarea factorilor ce
condiţionează apariţia sau întreţinerea acestora şi este posibilă mai ales în cazul
factorilor infecţioşi şi al bolilor generale ce afectează aparatul digestiv, al asociaţi
ilor variabile de factori de mediu, alimentari şi comportamentali. Stabilirea factori
lor sau atitudinilor de protecţie, particularităţilor legate de starea fiziologică sau de
vârstă ale individului asigură atât prevenirea acestor boli, cât şi realizarea rolului
aparatului digestiv în nutriţia organismului.
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Profilaxia secundară, prin cunoaşterea precoce a bolii, bolnavilor şi a grupelor
expuse la factorii de risc identificaţi, realizează reducerea gravităţii, a recidivelor şi
consecinţelor acestora.
Profilaxia terţiară, prin stabilirea restantului funcţional - dispensarizarea, prin
obţinerea unui comportament de protecţie şi prin tratamente (dietă, ape minerale
etc.), asigură evitarea agravărilor, complicaţiilor şi menţinerea capacităţii de muncă.
Micşorarea morbidităţii prin maladiile gastrointestinale depinde de:
- Monitorizarea şi evaluarea stării sănătăţii populaţiei pentru depistarea la
timp a unui început de maladie.
- Evidenţa efectivă la medicul de familie cu scopul monitorizării pacienţilor
care suferă deja de o maladie a aparatului digestiv.
- Perfectarea asistenţei medicale primare care trebuie să ducă o muncă de
educaţie pentru sănătate în aspect medical.
- Organizarea cursurilor, publicarea bucletelor pentru părinţi, elevi, învăţă
tori, psihologi şi medici de familie privind modul sănătos de viaţă.

CAPITOLUL 7

D IA B E T U L Z A H A R A T

7.1. PROBLEMELE ACTUALE ŞI ASPECTELE EPIDEMIOLOGICE
Diabetul zaharat a devenit o problemă de Sănătate Publică atât în ţările dez
voltate cât şi în ţările în curs de dezvoltare. Proporţia diabeticilor în populaţia ge
nerală este de 2% până la 4% şi de 7-9% la grupele de vârstă de peste 45 de ani.
Prin creşterea mortalităţii şi a riscului de complicaţii vasculare, renale, renopatii şi
neuropatii diabetul a devenit o maladie cu impact major asupra individului familiei,
societăţii şi care ridică probleme serioase de depistare, profilaxie şi tratament al
serviciilor de sănătate în acest domeniu.
După datele OMS, în Europa diabetul zaharat afectează aproximativ 32,5 mi
lioane de persoane.
Date epidemiologice recente pentru Republica Moldova au pus la evidenţă un
procent de 3,5% diabetici la grupele de vârstă de peste 45 de ani, numărul total de
bolnavi de diabet zaharat constituind mai mult de 40 000 de persoane.
Cercetările în acest domeniu estimează că riscul de a face de-a lungul vieţii un
diabet zaharat este de cca 10-15% cu valori mai înalte Ia copii şi la populaţia vârst
nică. S-a constatat că 10-20% din persoanele diabetice sunt ,.insulinodependente'\
dar chiar şi cei care sunt „non-insulinodependenţi” au nevoie de insulină în mod
suplimentar, dacă se doreşte un control metabolic optimal.
Un grup de studiu al OMS în problema prevenţiei diabetului zaharat, reunit la
Geneva, a apreciat că diabetul zaharat poate deveni a treia problemă pentru Sănă
tatea Publică în viitor, dacă nu se vor lua măsuri energice de intervenţie primară,
secundară şi terţiară.
Congresul de la Saint-Vicent, Italia 1989, privind problemă de sănătate publică
reprezentată de diabet, a inclus în programele de profil scăderea cu minimum V3 a
numărului complicaţiilor oculare şi cu '/, a cazurilor de amputaţie pentru gangrena
diabetică, scăderea ratei mortalităţii prin maladii coronariene, diabetice şi a riscului
mamelor diabetice la naştere.
7.2. DIN ISTORICUL DIABETULUI ZAHARAT
Descoperirea diabetului zaharat se atribuie lui Thomas Willis (1674), pro
fesor la Universitatea din Oxford, care, gustând urinele bolnavilor, a constatat
gustul dulce al acestora comparabil cu cel al mierii. Boala a fost semnalată, însă,
cu multe mii de ani înaintea erei noastre. Cele mai vechi documente scrise, pri
vind diabetul zaharat, sunt cele din papirusurile din Theba, care ar data din anul
1550 î.Hr., în care este menţionată o boală asemănătoare cu diabetul zaharat din
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zilele noastre. Din vechile documente chineze, indiene, egiptene şi arabe rezultă
date asemănătoare.
Denumirea de diabet a fost dată bolii de către Areteus din Cappadochia (anul
30-60 e.n.). William Gullen (1709-1790) adaugă la denumirea bolii adjectivul
„mellitus’', creând termenul de „diabet zaharat”, pentru a-l diferenţia de diabetul
insipid.
Prima sinteză a datelor cunoscute despre diabet în acea epocă este făcută de
Bouchardat, în anul 1829. Tot el propune şi un tratament al diabetului zaharat bazat
pe restricţia de glucide.
Cu timpul s-au acumulat date importante privind diabetul zaharat. Claude
Bernard (1847) descoperă rolul ficatului în glicogeneză. Petters (1857) şi Kaulich
(1860) semnalează acetonuria. Gerhardt (1884) descrie prezenţa acidului diacetic
în urinele unor bolnavi de diabet, iar în 1888 este descoperit acidul beta-hidroxibutiric (Kulz şi Minlowski). Tulburările produse de prezenţa acestor substanţe în
organismul diabeticilor au fost descrise de Naunyn, sub numele de acidocetoză.
Van Slike (1917) defineşte noţiunea de rezervă alcalină, iar lucrările contemporane
ale lui relevă tulburările hidroelectrolitice din cursul acidocetozei.
începând din secolul al XIX-lea, oamenii de ştiinţă au început să se ocupe de
cauzele, care duc la apariţia diabetului zaharat. La 8 iunie 1889, J. Mehring, împre
ună cu Oscar Minkowski, publică obţinerea diabetului zaharat experimental după
pancreatectomie (scoaterea pancreasului) la câini. Despre această realizare, diabetologu! american M ajor spune: „faptul că s-a descoperit că pancreatectomia duce la
diabet zaharat, care pune viaţa în pericol, poate că a fost cea mai mare descoperire
a medicinei”.
La puţin timp după această descoperire, Minkowski demonstrează experimen
tal că insulele descrise de Langerhans sunt sediul fabricării unui hormon antidiabetic, care trece direct în sânge prin peretele vascular şi care are proprietatea de a
metaboliza glucoza. Kussmaul descrie coma diabetică (1874), iar la 11 ianuarie
1922 un tânăr internat în comă diabetică la un spital din Toronto este salvat de la
moarte datorită insulinei.
Descoperirea insulinei (1921), care a deschis o eră nouă în tratamentul diabe
tului zaharat, a fost marcată prin acordarea premiului Nobel în anul 1932 lui Frederik Banting şi Mac Leod. Descoperirea insulinei îi revine, după cum a demonstrat
recent I. Pavel şi colaboratorii, savantului român Nicolae Paulescu, care publicase
cu 8 luni înaintea cercetărilor canadienilor premiaţi rezultatele experienţelor sale
privind acţiunea pancreinei, nume dat de autor insulinei. Meritul savantului român
privind prioritatea descoperirii insulinei este incontestabil. Viaţa a milioane de dia
betică a fost prelungită cu zeci de ani ca urmare a acestei descoperiri.
în anul 1954 Sanger descoperă formula chimică a insulinei arătând că aceasta
este compusă din 51 de aminoacizi.
în ultimul timp s-a văzut că la unii bolnavi de diabet cu vârsta de peste 40 de
ani există suficiente rezerve de insulina, spre deosebire de diabetul apărut la tineri,
sub vârsta de 40 de ani, unde există o scădere importantă a insulinei.
Progresele remarcabile din ultimii ani n-au reuşit totuşi, să clarifice o serie de
probleme fundamentale în diabetologie, privind în special cauzele care duc la apa
riţia bolii şi modul de acţiune al insulinei. Cercetările, căror rezultate sperăm că nu
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vor întârzia să se arate, vor îmbunătăţi cu siguranţă tratamentul diabetului zaharat,
contribuind în mai mare măsură la evitarea complicaţiilor acestei boli, în prezent
destul de frecvente.
7.3. DEFINIŢIE, ETIOLOGIE, FACTORI DE RISC
Diabetul zaharat este o boală cu evoluţie cronică şi largă răspândire, fară ca
uză precizată, în care rolul principal îl deţin tulburările secreţiei de insulină cu
perturbări importante în organism, în special în sectorul metabolic şi vascular.
Descoperite la timp, tulburările metabolice pot fi corectate, iar complicaţiile
evitate, întârziate sau cu mult ameliorate. Depinde de grija care se acordă bolii
pentru a avea, în cazul diabetului, o viaţă normală.
Dacă în trecutul nu prea îndepărtat diabetul zaharat nu era cunoscut decât ca o
raritate şi considerat ca o boală a celor avuţi, în prezent el a devenit o boală obişnu
ită, întâlnită la toate grupele de vârstă şi păturile sociale.
în prezent dispunem de metode eficiente pentru descoperirea bolii cu mult îna
inte de apariţia semnelor clinice care o caracterizează. Pentru aceasta este necesar,
ca persoanele predispuse la diabet să se prezinte la medic. Gratuitatea totală a ser
viciilor medicale privind prevenirea şi tratamentul diabetului zaharat în ţara noastră
oferă fiecărei persoane posibilitatea controlului antidiabetic.
Etiologie.
Deşi boala este cunoscută de peste 3 000 de ani, cauza ei rămâne încă nepre
cizată. Se cunosc, însă, în prezent o serie de circumstanţe, care favorizează apa
riţia diabetului zaharat. Acestea sunt cunoscute sub denumirea de „factori de risc
diabetogen". Unii dintre aceştia se întâlnesc în mediu, iar alţii fac parte din însăşi
structura organismului persoanelor, la care se va dezvolta în timp diabetul zaharat.
Factorul genetic şi ereditar este Ia ora actuală considerat ca cel mai important
factor de risc diabetogen. Ereditatea cuprinde, aşadar, o serie de caractere de ordin
fizic şi biologic, pe care o persoană le moşteneşte de la părinţii, bunicii sau străbu
nicii săi.
Studiile statistice au arătat că diabetul zaharat apare mai mult în familiile în
care există deja diabetici. Analiza arborelui genealogic (rudelor de sânge apropiate)
arată că în familia unui diabetic apar, în timp, noi cazuri de diabet. Cercetările au
confirmat ereditatea la 29,2% din cazurile de diabet dispensarizate la Centrul antidiabetic, supravegheate timp de peste 10 ani. în literatura medicală ereditatea n-a
putut fi demonstrată la mai mult de 50-60% din cazuri.
însă din anul 1902 se ştie că factorii ereditari, care determină dezvoltarea ca
racterelor şi însuşirilor organismului se găsesc în cromozomi (formaţiuni aflate în
interiorul nucleului celulelor organismului). Se cunoaşte, de asemenea, precis, din
anul 1964, modul în care se realizează transmiterea informaţiei ereditare. Cu toate
acestea, cercetările electrono-optice n-au reuşit să pună în evidenţă, până în pre
zent, modificări ale cromozomilor la diabetici, iar studiile imunologice şi biochi
mice n-au stabilit nici o particularitate a persoanelor predispuse la această boală
0tabelul 79). Nu există un acord între cercetători nici asupra modului în care se face
transmiterea caracterelor ereditare. De aceea atenţia ce se acordă în prezent cerce
tărilor constă în precizarea tulburărilor metabolice iniţiale transmise ereditar ca şi a
defectelor ereditare în funcţia celulelor secretoare de insulină.
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Tabelul 79

Proporţia diabetului ereditar şi dobândit la un lot de 339 diabetici
Diabet ereditar

Diabet dobândit

Masculin

58 de cazuri

Masculin

Feminin

41 de cazuri

Feminin

99 de cazuri

Total

Total

Procent % 9,2

Total

142 de cazuri

200 de cazuri

98 de cazuri

139 de cazuri

240 de cazuri

339 de cazuri

Procent %

0,8

100%

Ereditatea, recunoscută în prezent de majoritatea autorilor drept cauza cea
mai frecventă a diabetului zaharat, nu explică apariţia tuturor cazurilor de boală şi
ceea ce este mai important este faptul că nu se transmite boala ca atare, ci numai
„predispoziţia” la boală. Pentru apariţia bolii este necesară intervenţia altor factori
din mediul intern şi extern asupra cărora se poate acţiona.
Obezitatea ocupă locul al doilea în rândul factorilor de risc diabetogen, după
ereditate. Se încadrează în obezitate toate persoanele a căror greutate corporală
depăşeşte cu peste 20% din greutatea ideală.
Cercetările recente au arătat, însă, că diabetul la obezi nu apare atât prin epu
izarea secreţiei de insulină, cât printr-o rezistenţă periferică la acţiunea insulinei.
Această părere a fost confirmată de constatarea că în obezitate insulina din sânge
nu este scăzută, ci din contră chiar mai crescută decât la persoanele cu greutatea
normală.
Rolul infecţiilor în declanşarea diabetului zaharat este de multă vreme luat în
considerare. Cercetările s-au referit în special la acele infecţii cunoscute ca intere
sează şi pancreasul în cursul evoluţiei lor. Pe baza acumulării unui bogat material
de observaţie clinică, a cercetărilor epidemiologice şi experimentale s-a conturat în
prezent ipoteza că unele virusuri joacă un anumit rol în apariţia diabetului zaharat.
Unele intoxicaţii cu alcoolul, tutunul, intoxicaţiile cu oxid de carbon pot fa
voriza, de asemenea, apariţia diabetului zaharat. Alcoolul, producând pancreatite,
hepatite cronice şi ciroze, poate duce la apariţia diabetului zaharat. Fumatul creşte
pe de o parte, secreţia de adrenalină, iar pe de altă parte concentraţia oxidului de
carbon din sânge, ambele cu rol favorizant în producerea diabetului. Intoxicaţia
cu oxid de carbon poate produce diabetul prin acţiunea sa directă asupra centrilor
nervoşi.
Ateroscleroza, Iară să joace un rol deosebit de important este admisă ca putând
să participe la apariţia diabetului zaharat la vârstnici. Prin îngroşarea peretelui ar
terelor, care irigă pancreasul, îl poate lipsi de materialul necesar formării insulinei,
iar prin îngroşarea membranei bazale a capilarelor insulelor Langerhans împiedică
trecerea insulinei formate de pancreas în circulaţia sangvină.
La baza constituirii şi declanşării infarctului miocardic stă de asemenea ate
roscleroza, favorizată deseori de existenţa unui diabet zaharat necunoscut, care se
evidenţiază, de obicei, odată cu infarctul sau atunci când se cercetează în mod special.
Cauzele diabetului zaharat sunt aşadar multiple şi variate, iar tratamentul său
profilactic şi curativ trebuie să se adreseze în primul rând îndepărtării lor.
Cunoscând bine factorii de risc diabetogen şi înţelegând modul în care ei acţio
nează pentru producerea bolii, se poate obţine o participare individuală şi colectivă
în înlăturarea lor şi ca urmare în lupta împotriva diabetului zaharat.
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Factorii de risc
Profesiunea. Ocupaţiile sedentare, funcţionarii, casnicele etc., activităţile care
sunt expuse unor emoţii mari sau cu mare responsabilitate, medici, conducători de
instituţii, contabili, cât şi cei expuşi unei supraalimentaţii, bucătărese, cofetari, os
pătari, brutari prezintă o frecvenţă semnificativ mai crescută a diabetului zaharat.
Factorul emotiv reprezentat fie de provocarea unui şoc stresant, fie de unele
situaţii emotive continue repetate, prin faptul că favorizează hiperfuncţia glandelor
adrenergice şi simpaticotonice, poate avea uneori un rol etiologic.
Mediul geografic. Evident în ceea ce priveşte morbiditatea diabetului zaharat,
influenţa mediului geografic, privită în întreagă sa complexitate nu poate fi ignora
tă. Sunt cunoscute studii care constată raritatea diabetului zaharat la eschimoşi, la
malaiezi, la indienii din Africa de Sud, spre deosebire de alte zone, mai ales cele
Europene şi cele din America de Nord în care diabetul zaharat este frecvent.
Iniţial aceste diferenţe au fost atribuite unei ipoteze rasiale faţă de diabetul
zaharat. în prezent este unanim admis că morbiditatea diabetică este în strânsă co
relaţie cu nivelul de trai, cu condiţiile de muncă sau cu gradul de civilizaţie al
respectivei zone geografice. Nu faptul că individul locuieşte într-o anumită zonă
geografică sau că aparţine unei anumite rase sau etnii este cauza bolii, ci modul de
viaţă, obiceiurile şi tradiţiile constituie elementul determinant al variaţiei mari a
indicilor morbidităţii diabetice în diferite zone ale Globului.
Vârsta. Diabetul zaharat poate surveni la orice vârstă, prezentând însă o serie
de variaţii în raport cu aceasta. Astfel, sub aspectul incidenţei, diabetul este mai rar
în copilărie, creşte uşor în pubertate, atingând o frecvenţă maximă la vârsta adultă,
pentru ca apoi să continue progresiv. în ceea ce priveşte indicele de prevalenţă,
datorită supravieţuirii îndelungate a diabeticilor, acesta prezintă o directă proporţionalitate cu vârsta, valorile maxime fiind întâlnite la grupa de 60-70 de ani, după
75 de ani fiind în scădere.
O statistică a lui Joslin, efectuată pe 4 632 de cazuri de diabet, arată că sub
aspectul vârstei de depistare 5,0% din diabetici au fost descoperiţi în prima deca
dă, 24,4%, aproape un sfert - în decada a şasea (între 50-59 de ani), pentru ca în
decadele 7 şi 8 să nu fie depistaţi decât 3,2% diabetici. Acelaşi fapt reiese şi din
statisticile lui Montenera şi Cechetti, pe 5 532 de diabetici, care constată că din to
talul diabeticilor doar 3,5% au fost depistaţi după vârsta de 70 de ani (4,7% bărbaţi
şi 2,7% femei).
Sexul. Se pare că sexul ar avea un rol important în etiologia diabetului zaharat.
Dacă în trecutul apropiat în ţările în curs de dezvoltare exista o predominanţă a dia
betului zaharat la bărbaţi, în prezent în ţările dezvoltate se înregistrează o frecvenţă
mai ridicată la femei. După o statistică efectuată la Bucureşti pe 1 000 de cazuri,
proporţia pe sexe este de 58,8% la bărbaţi şi 41,2% la femei.
Se pare că în prezent frecvenţa diabetului zaharat la femei este într-o creştere
continuă. Cauzele acestei creşteri ar fi multiple. Dintre ele menţionăm: modificarea
modului de viaţă printr-o participare din ce în ce mai activă în procesul de producţie
şi în viaţa sccială, viaţa cotidiană mai stresantă, creşterea duratei medii de viaţă. în
general se apreciază că femeile manifestă o sensibilitate mai crescută, un prag de
rezistenţă nervoasă mai diminuat şi o capacitate de adaptare la mediu mai redusă.
Mediul rural şi urban. în marea majoritate a cazurilor de diabet zaharat, in
cidenţa bolii este mai crescută în mediul urban decât în cel rural. Este şi aceasta
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o consecinţă nu numai a unei mai bune depistări şi a stabilirii unui diagnostic mai
prompt în urban, dar şi o reflectare a vieţii citadine mai stresante şi mai trepidante,
asociată cu prezenţa mai pregnantă la oraş a unor factori de risc: obezitatea şi se
dentarismul, alimentaţie neraţională.
Faptul, însă, nu constituie o regulă, deoarece. în funcţie de anumiţi factori
specifici, există zone, chiar şi la noi în ţară, în care morbiditatea diabetică în mediul
rural o depăşeşte pe cea din urban.
Factorii specifici femeii. Avorturile spontane repetate, naşterile de macrosomi
(copii cu greutatea de peste 4 kg) sunt un indiciu de prezumţie privind existenţa
unui diabet.
Factorul iatrogen. Administrarea unor medicamente ca sulfamide, diuretice,
neuroleptice, cortizol etc. prin făptui că provoacă o hipersecreţie de adrenalină şi,
secundar, o diminuare a insulinei sunt incriminate în producerea diabetului zaharat,
mai ales la persoanele care prezintă o predispoziţie ereditară.
Diabetul zaharat este o boală cu evoluţie cronica apărută prin alterarea secreţi
ei de insulină, care determină modificări majore în metabolismul glucozei in orga
nism. în loc să fie folosita ca substanţă nutritivă de către celule, glucoza rămâne în
sânge sau este eliminată prin urină.
Există mai multe tipuri de diabet, toate caracterizate prin incapacitatea de ab
sorbţie a zahărului din sânge, dar având cauze diferite.
Cele mai frecvente tipuri de diabet sunt:
- diabetul zaharat tip 1;
- diabetul zaharat tip 2.
Clasa I.
A. DZ tip I insulino-dependent (juvenil).

- apare la copil sau adult tânăr (<40 ani);
- exista o predispoziţie genetică.
B. DZ tip II (de maturitate).
- bolnavii pot fi obezi sau nu;
- factorii genetici sunt foarte puternici;
- sunt implicaţi si factorii de mediu.
C. DZ asociat altor afecţiuni.
- în urma unor modificări hormonale, tratamente medicamentoase, după rezecţii pancreatice.
Clasa II.
Toleranţă insuficientă la glucoză, întâlnită la obezi sau nonobezi ori în asociere
cu alte sindroame sau boli.
Clasa III.
Diabet gestaţional - apare la gravidele susceptibile.
Clasa IV.
Clasă cu risc statistic crescut - (a) pacienţii suntnormali,darîn trecut au pre
zentat un episod de hiperglicemie; (b) membriiunor familii la care predispoziţia
genetică ridica probleme. Se mai numeşte şi diabet insulino-dependent, deoarece
în momentul diagnosticului producţia proprie de insulină este extrem de mică sau
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absentă, fiind necesară administrarea insulinei chiar de la început. Nu există alte
medicamente care sa înlocuiască insulina.
Distrucţia celulelor beta-pancreatice se face printr-un mecanism imunologic
(organismul, prin sistemul sau de apărare - sistemul imun, distruge aceste celule).
Vârsta la care apare diabetul insulino-dependent este de până la 40 de ani pen
tru majoritatea bolnavilor. Aproape toţi cei la care boala debutează pana la 30 de
ani prezintă acest tip de diabet.
Factori etiologici:
- ereditatea;
- obezitatea, sedentarismul;
- stresul;
- substanţe chimice şi medicamente (corticoizi, diuretice, anticonvulsive);
- stare de rău;
- astenie;
- prurit cutanat generalizat;
- gust dulce în gura.
7.4.
IMPACTUL DIABETIC
ŞI OPTIMIZAREA SERVICIULUI MEDICAL
Impactul diabetului zaharat asupra calităţii vieţii se referă la percepţia indivi
duală a efectelor bolii privind starea de bine, de confort, de siguranţă sau de satis
facţie pentru îngrijirea medicală.
Modul în care pacientul reacţionează în momentul diagnosticării diabetului,
variază foarte mult în funcţie de vârsta de debut şi circumstanţele în care boala a
fost descoperită: întâmplător la pacienţii asimptomatici; datorită prezenţei simptomelor clinice clasice ori a apariţiei complicaţiilor diabetice, acute sau cronice.
Pentru situaţii diferite pot sintetiza numeroase variante posibile:
1. Diagnosticul diabetului zaharat insulino-dependent la un copil sub vârsta
şcolară, situaţie în care principala reacţie se înregistrează în sânul familiei. Reacţia
negativă a copilului este mai mult de ordin fizic (teamă de „înţepătură”) decât de
natură psihică profundă. Dimpotrivă, reacţia părinţilor este în primul rând o reac
ţie psihică. în statistica noastră 70% din părinţi acuză sentiment de disperare sau
deznădejde, care este foarte violentă dacă unul din părinţi are diabet insulino-dependent. Sentimentul de vinovăţie domină tabloul („mai bine nu-1 făceam”, „este
vina m ea'’ etc.). Reacţia este mai atenuată dacă diabetul lipseşte din familie sau din
anturajul apropiat.
2. Diagnosticul diabetului zaharat insulino-dependent apărut în adolescenţă
sau în perioada şcolarizării. La aceşti pacienţi cel mai adesea se înregistrează sen
timentul de revoltă, furie, neacceptare, ruşine faţă de colegi etc. Reacţia părinţilor
este dublă: cea aparentă, prin care încearcă să susţină moralul copilului aflat într-o
dificultate majoră, şi cea reală, uneori ascunsă cu grijă în faţa copilului, dar mărtu
risind deschis atunci când se discută numai cu medicul. Neliniştea, teama de viitor
legată de statutul social (mai ales cel al posibilităţii întemeierea unei familii sau a
împlinirilor profesionale) sunt principalele elemente ale acestei reacţii.
3. Diabetul zaharat al tânărului adult, instalat după vârsta de 25-30 de ani,
adică după ce şi-a întemeiat o familie, are studiile terminate şi este deja încadrat în
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muncă. La aceşti pacienţi reacţia este incomparabil mai mică şi aproape neglijabi
lă, dacă tipul de diabet este insulino-independent. Cele mai negative reacţii survin
la persoanele a căror poziţie profesională depinde de „imaginea” pe care factorii
de decizie din instituţie ar putea-o avea faţă de prezenţa bolii. Mulţi pacienţi din
această categorie preferă să-şi ascundă boala, fapt ce ar putea avea efecte nedorite
asupra calităţii îngrijirii afecţiunii.
4. Diabetul zaharat insulino-dependent al adultului şi vârstnicului perceput ca
un handicap major. După vârsta de 60 ani şi în special la persoanele la care boala a
fost descoperită întâmplător, reacţia este mult mai atenuată.
Contactul unui diabetic recent descoperit cu pacienţi prezentând complicaţii
diabetice severe poate naşte două tipuri de răspuns:
- Primul este cel de depresie la gândul inevitabilităţii apariţiei unor invali
dităţi viitoare. Imaginea apocaliptică a bolii ar putea fi declanşată de încercarea de
a invoca aceste complicaţii ca argument în motivarea pacientului pentru a adera
la programul de tratament. Rareori un astfel de tip de educaţie, bazat pe exemple
negative, dă rezultatul scontat.
- Cel de-al doilea se bazează pe punerea în prim-plan a „exemplului pozitiv”
oferit de diabeticii, care au supravieţuit fără complicaţii majore mai multe decenii,
afirmându-se plenar în plan social sau atingând performanţele unei celebrităţi în
domeniul lor (actori, artişti, oameni de ştiinţă, oameni de cultură etc). Construirea
programului de educaţie pe această bază este mai potrivită şi asigură cele mai bune
rezultate.
Cu timpul, de regulă după mai mult de 10 ani de evoluţie a diabetului, tulbură
rile psihologice, care apar, se pot încadra în două mari categorii:
• Cele de tip anxietate, întâlnite în special la pacienţii insulino-trataţi. Obiec
tul anxietăţii este reprezentat fie de pericolul survenirii unei hipoglicemii neprevă
zute, fie de apariţia unei complicaţii cronice inevitabile.
• Cele de tip depresiv, întâlnite la pacienţii care se confruntă deja cu unele
complicaţii, precum impotenţa la bărbaţii tineri, câştigul necontrolat în greutate la
femeile tinere, instalarea unei perioade de instabilitate a bolii greu de controlat etc.
In cazuri extreme, probabil pe un teren psihotic, depresia poate duce la suicid.
Trebuie menţionat, totuşi, că tulburările psihice nu se întâlnesc mai frecvent la
diabetici decât în alte afecţiuni cronice.
O serie de factori adiţionali participă la inducerea unor tulburări psihice: difi
cultăţile economice, educaţia deficitară, şomajul, singurătatea, consumul de alcool
sau droguri, etc.
In fine, unele tulburări psihiatrice pot fi facilitate de personalul medical lipsit
de tact şi de metoda de educaţie, prin impunerea unor restricţii alogice privind
dieta, insulino-terapia şi conducerea auto, imprimând sentimentul „privării de li
bertate”, de insecuritate şi chiar de invaliditate.
Spre deosebire de alte afecţiuni diabetul implică o puternică componentă so
cială. Ea decurge din nevoile specifice ale diabeticului, care încearcă să rămână
o persoană activă, încadrată în muncă, lipsită de discriminări şi scutită de povara
costurilor mari reclamate de o îngrijire corespunzătoare a bolii.
Odată cu pacientul, de cele mai multe ori, familia trebuie să-şi însuşească une
le tehnici medicale „sacre”, precum injecţia, determinarea glicemiei şi glicozuriei
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cu interpretarea valorilor, întocmirea unei diete sau decompensări cetoacidotice,
interpretarea unei stări de rău” etc.
Deşi prevalenţa diabetului este situată, în general, între 3 şi 6% din populaţia
generală, fondurile consumate de această boală din bugetele de sănătate ale diferi
tor ţări se înscriu între 5 şi 9%. De exemplu, în SUA diabetul cunoscut reprezintă
4,5% din populaţie, iar consumul din bugetul de sănătate este de 14,6%.
Principalul cost al diabetului rezultă din spitalizările datorate complicaţiilor
cronice. Din 1 000 de diabetici, 150 sunt spitalizaţi într-un an pentru o astfel de
complicaţie faţă de numai 50 de suferinzi de alte afecţiuni. în medie, pentru întrea
ga populaţie diabetică se înregistrează 5 zile de spitalizare/pacient/an.
Costurile pacienţilor au fost împărţite în trei categorii: costuri „mici”, înre
gistrate la diabeticii fără complicaţii, costuri „medii”, înregistrate la diabeticii cu
complicaţii incipiente, şi costuri „mari”, înregistrate la pacienţii cu complicaţii cro
nice majore precum retinopatia (ce necesită tratament cu laser), insuficienţa renală
cronică (ce necesită dializă), pacienţi cu infarct miocardic sau accidente vasculare
cerebrale etc.
Rezultă, deci, că unul din obiectivele majore ale diabetologiei moderne este
acela de prevenire cu orice preţ a complicaţiilor cronice obiective, care trebuie să
rezulte nu numai din considerente de ordin umanitar, pe care se bazează medicina,
cât şi din raţiuni economice. Din păcate, presiunea, la care este supus personalul
medical în cazurile disperate, duce deseori la intervenţii costisitoare lipsite de logi
că medicală şi fară şansă de rezultat favorabil. Trebuie de înţeles că aceste costuri
„gratuite” reduc drastic rezervele financiare care trebuie oferite pacienţilor recent
descoperiţi, cu ajutorul cărora s-ar putea preveni instalarea complicaţiilor cronice
ireversibile. De exemplu, costul zilnic al unei dialize cronice echivalează cu costu
rile autocontrolului glicemic a 100 de pacienţi în decurs de un an.
în lumina acestor date, obiectivele diabetologiei pot fi enunţate astfel:
1. Reducerea costurilor prin alocarea mai eficientă a resurselor financiare disponibilex
2. îmbunătăţirea accesului tuturor diabeticilor la cea mai bună îngrijire medi
cală pentru această boală.
3. Atragerea pentru îngrijirea acestei boli nu numai a resurselor guvernului,
dar şi a unor surse neguvemamentale.
4. Susţinerea cercetării diabetologice atât clinice, cât şi fundamentale, aceasta
din urmă, deşi lipsită Ia prima vedere de aplicare practică, putând duce la progrese
tehnice importante, aşa cum s-a dovedit a fi tehnica determinării hemoglobinei glicozilate sau autocontrolului glicemic.
Prin rigorile suplimentare pe care le reclamă, instalarea unei complicaţii cro
nice reprezintă un nou prag psihologic în viaţa pacientului diabetic. Acest prag
este cu atât mai dificil de suportat, cu cât gradul de cultură este mai mare. Evident,
semnificaţia diferitor complicaţii cronice este şi ea diferită.
Afectarea renală, în special instalarea insuficienţei renale cronice, ameninţă
concret viaţa pacientului în termene temporare precise: 10 ani, 5 ani, 1 an. Hemodializa şi dializa peritoneală oferă în prezent medicului un argument valoros pentru
sprijinul moral al pacientului, chiar dacă beneficiul medical este relativ modest.
Totuşi, lipsa de rigoare în selectarea cazurilor pentru un program de dializă cronică
riscă obţinerea unui foarte slab raport cost/eficienţă.
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Pierderea vederii reprezintă o invaliditate majoră, indiferent de vârsta la care
ea apare. Pacientul devine un dependent social. în cazuri foarte rare (mai ales la
persoane instruite) pot fi găsite resursele interioare pentru însuşirea alfabetului
Briile sau pentru desfăşurarea unei activităţi practice. în multe ţări asociaţia ne
văzătorilor beneficiază de o atenţie deosebită, întrucât capacitatea intelectuală şi
creativă rămâne intactă.
Disfuncţia erectila reprezintă la vârsta tânără o problemă care capătă în unele
cazuri dimensiunile unei invalidităţi comparabile cu pierderea vederii. Complica
ţiile pot sta la baza deteriorării relaţiei bărbat - femeie şi pot duce chiar la divorţ.
Intervenţia chirurgicală de implantare a unei proteze peniene pare să aibă mai mulţi
adepţi în SUA decât în Europa.
Amputaţia reprezintă a complicaţie evitabilă, dar totuşi frecventă şi invalidantă. Invaîiditatea este resimţită mai puternic la persoanele vârstnice care nu mai au
forţa adaptării la o nouă condiţie. O proteză funcţională poate oferi la vârste relativ
tinere (50-60 de ani) posibilitatea continuării unei vieţi active.
Neuropatia diabetică în formele ei extreme: hiperalgică (dureri intense în
membrele inferioare), digestivă (diaree nocturnă), vezicală (vezica neurogenă) sau
gastrică (gastroparezis diabeticorum) scad drastic calitatea vieţii acestor bolnavi
atât prin suferinţa propriu-zisă, specifică complicaţiei în cauză, cât şi prin agravarea
dezechilibrului metabolic.
Prin preţul îngrijirii corespunzătoare a bolii (insuline, tratament oral, teste de
autocontrol, seringi), dar mai ales prin costul ridicat al complicaţiilor cronice, di
abetul poate fi considerat ca una dintre cele mai costisitoare boli. Cea mai mare
parte a acestor costuri o suportă (sau ar trebui să o suporte) statul. Lipsa sistemului
asigurărilor de sănătate scade mult eficienţa cu care sunt folosite fondurile, adeseori
gestionate în mod necorespunzător.
Costurile generale se împart în două categorii: cele directe (denumite şi me
dicale) şi cele indirecte (denumite şi nemedicale). Costurile directe cuprind: con
sultaţiile, spitalizările, transportul, medicamente specifice, testele de autocontrol,
materialele specifice (seringi, pompe), vizitele la domiciliu, tehnicile de recuperare
şi altele. Costurile indirecte cuprind: pierderi de producţie (spitalizări, jumătăţi de
normă, învoiri), costuri intangibile: suferinţele care scad calitatea vieţii, taxe de
asociaţie, educaţie, costurile nerambursate (cele legate de alimentaţie, tratamentul
unor complicaţii cronice).
Programul de tratament include dieta, activitatea fizică, autocontrolul glicemic
şi tratamentul insulinic sau antidiabetice orale.
Aderenţa scăzută a unor pacienţi la rigorile programului de tratament se dato
rează intervenţiei următorilor factori: probleme de ordin psihologic (comportament
lipsit de autoconservare) sau chiar psihiatric (bulimie sau anorexie nervoasă, de
exemplu), conflicte familiale sau profesionale, dificultăţi de înţelegere; capacitatea
scăzută de a se adapta la condiţii noi de viaţă, mai ales în perioadele dificile (re
structurări, disponibilizări de personal).
La aceşti factori, mai mult sau mai puţin subiectivi, se adaugă uneori dificultăţi
de interpretare de către pacient a unei hipoglicemii sau a unei hiperglicemii, cu
consecinţe negative asupra deciziei de ajustare terapeutică.
Teama de a adăuga în greutate poate fi (în special la femeile tinere) un impor
tant element de refuz al tratamentului intensificat cu insulină, care presupune un
aport alimentar suplimentar în frecventele episoade hipoglicemice.
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Teama (sau chiar fobia) faţă de hipoglieemie reprezintă principalul obstacol
în obţinerea unui „control metabolic strâns”, aşa cum prevăd regimurile insulinice
intensificate.
O etapă importantă în creşterea calităţii îngrijirii diabetului a constituit-o în
tocmirea „Programului Naţional de Diabet 2006”, care a adus o coerenţă în acţiu
nile ce privesc organizarea asistenţei medicale a diabeticilor. Obţinerea gratuităţii
pentru asistenţa medicală din spitale şi serviciile ambulatorii, precum şi medicaţia
antidiabetică specifică a fost unul din obiectivele acestui program.
Pentru preşcolari problemele ridicate de diabet afectează în primul rând fa
milia, care trebuie să asigure integral supravegherea desfăşurării programului de
tratament.
Pentru elevi şi studenţi responsabilitatea principală cade în sarcina pacientului,
dar trebuie să participe şi personalul din învăţământ (profesori). Colegii de şcoală
trebuie să fie informaţi despre posibilitatea apariţiei unei hipoglicemii şi despre
modul cum poate fi ea combătută. Precauţiile pentru orele de sport, pentru vizitele
la muzee sau excursie în ţară trebuie să vizeze respectarea orelor de tratament şi
a meselor regulate. Diabeticul nu trebuie, totuşi, înconjurat cu atenţie excesivă,
întrucât aceasta ar putea creşte sentimentul de „diferit de ceilalţi” pe care îl resimte
bolnavul.
Perioada orientării profesionale este importantă pentru alegerea unei profesii
care să corespundă cât mai mult atât aspiraţiilor individuale, cât şi rigorilor pe care
boala le presupune;
Căsătoria reprezintă o problemă dificilă pentru oricare diabetic a cărui boală
a debutat în copilărie sau în adolescenţă. Partenerul trebuie să conştientizeze toate
rigorile pe care le impune îngrijirea bolii, precum şi posibilele probleme medicale
ce pot surveni după căsătorie: pierderea sarcinii la femeia diabetică, impotenţa la
bărbat, posibilitatea apariţiei unor complicaţii cronice. Partenerul de viaţă trebuie
să accepte sprijinul pentru îngrijirea bolii, condiţiile unei posibile discriminări la
locul de muncă, costurile suplimentare ale bolii.
Problemele legate de şcolarizare şi profesie. Nici o instituţie de învăţământ sau
de cercetări nu este interzisă pacientului diabetic. Totuşi, în orientarea profesională a
copilului, adolescentului sau a tânărului diabetic, aceştia vor fi orientaţi către profesii
intelectuale sau care nu presupun efort fizic foarte mare sau un program de lucru
impredictibil (militari). Vor fi evitate numai profesiile legate de siguranţa circula
ţiei sau cele în care, în caz de hipoglieemie, există riscul unor accidente de muncă.
La 16 mai 2002 a fost adoptată Hotărârea „Cu privire la Programul Naţional
de profilaxie şi combatere a diabetului zaharat „MolDiab” pentru anii 2002-2005”,
iar la 03 mai 2002 a fost adoptat „Programul Naţional de profilaxie şi combatere
a diabetului zaharat „MolDiab” pentru anii 2002-2005” . Acest Program Naţional
are câteva principii generale. Programul Naţional de Profilaxie şi combatere a dia
betului zaharat „MolDiab” pentru anii 2002-2005 are drept scop soluţionarea unei
probleme extrem de importante din domeniul ocrotirii sănătăţii, stabileşte strategia
şi tactica prevenirii, depistării precoce, diagnosticului, tratamentului diabetului za
harat în vederea reducerii morbidităţii, invalidităţii şi mortalităţii populaţiei, având
suportul (financiar, material şi cu cadre) întregii societăţi, inclusiv al sistemului
existent de ocrotirea sănătăţii.
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Programul reflectă politica de stat a RM în domeniul profilaxiei şi tratamentu
lui diabetului zaharat, care are o pondere ridicată în structura indicilor principali ai
sănătăţii. El se va realiza cu concursul tuturor instituţiilor medico-sanitare din ţară,
cu participarea directă a structurilor de stat, unităţilor economice, de învăţământ,
mass-media şi altor instituţii. Programul Naţional va fi susţinut şi finanţat de stat în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
La baza profilaxiei primare a diabetului zaharat se află concepţia de combatere
a factorilor de risc pentru diabet: factorii nocivi, pancreatotropi (chimici, virali),
hipodinamia, hiperlipidemia, fumatul, abuzul de alcool, hipertensiunea arterială,
ateroscleroza, diabetul în familie, ereditatea pozitivă pentru diabet, alte afecţiuni
endocrine.
Activităţile de combatere a factorilor de risc vor fi realizate atât la nivelul po
pulaţiei în ansamblu, cât şi în mod individual la persoanele cu grad de risc sporit. O
deosebită atenţie se va acorda lucrului profilactic cu copiii, adolescenţii, tineretul:
în familie, în instituţiile de învăţământ şi la locul de muncă.

1. Prevenirea diabetului zaharat.
- Elaborarea şi realizarea măsurilor de combatere a factorilor de risc ai di
abetului: depistarea şi evidenţa persoanelor cu ereditate pozitivă pentru diabet, în
special dintre copii şi adolescenţi prin examinări preventive; aplicarea metodelor
nemedicamentoase de combatere a hiperglicemiei tranzitorii în situaţii de stres
(infecţii, traume psihice); depistarea persoanelor obeze şi aplicarea metodelor de
păstrare a „masei corporale normale"’; depistarea persoanelor cu hipertensiune arte
rială, ateroscleroză, hipercolesterolemie, aplicarea metodelor de combatere a aces
tora şi păstrarea normoglicemiei; derularea acţiunilor de combatere a fumatului,
alcoolismului, interzicerea folosirii în alimentaţie a produselor alimentare impure
din punct de vedere ecologic, preparatelor medicamentoase diabetogene etc.
- Elaborarea actelor normative necesare pentru asigurarea realizării Progra
mului Naţional „MolDiab”.
- Perfecţionarea formelor şi intensificarea activităţii profilactice la toate ni
velurile sistemului de ocrotire a sănătăţii: difuzarea în masă a cunoştinţelor „lupta
pentru masa corporală normală”; propagarea nivelului sănătos de viaţă prin mij
loace de informare în masă: televiziune, radio, reviste, ziare. Propagarea limitării
glucidelor rafinate şi grăsimilor în raţia alimentară; educaţia sanitară a copiilor în
instituţiile de învăţământ şi în familie; propagarea educaţiei fizice şi a sportului în
rândul elevilor, tineretului.
- Instruirea lucrătorilor medicali în problemele diabetologiei preventive.
- Implementarea în practica medicală a programului cu privire la profilaxia
diabetului în cadrul „şcolii diabetului” şi în Centrele Medicilor de Familie, reco
mandat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, conform prevederilor Declaraţiei de
la Saint-Vincent.
- Prevenirea malformaţiilor congenitale la nou-născuţi prin protejarea gravi
delor, examinarea glicemiei, efectuarea testului oral de toleranţă la glucoză, deter
minarea hemoglobinei glicozilate, microalbuminuriei, examenul medico-genetic şi
ultrasonografic al femeilor gravide. Organizarea pentru bolnavii cu diabet, conform
normativelor, a cabinetelor de consultaţii în problemele reproducerii şi planificării
familiei.
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2. Depistarea precoce, diagnosticul şi tratamentul diabetului zaharat, pro
filaxia secundară.
- Asigurarea funcţionării eficiente a cabinetelor endocrinologice în instituţi
ile medicale judeţene, municipale şi sectoriale, completarea statelor conform nor
mativelor în vigoare.
- înzestrarea secţiilor specializate de endocrinologie cu utilaj diagnostic şi
curativ, cu medicamente de prima necesitate pentru acordarea asistenţei medicale
calificate bolnavilor cu diabet.
- Organizarea depistării precoce a diabetului prin investigarea în masă a po
pulaţiei care prezintă riscul de a se îmbolnăvi de diabet cu ajutorul testului oral de
toleranţă la glucoză.
- Dispensarizarea bolnavilor cu diabet zaharat: asigurarea (de către stat) a
tratamentului gratuit antidiabetic cu insulină şi hipoglicemiante orale; respectarea
principiilor compensării cu obţinerea normoglicemiei şi glucozuriei în condiţii de
staţionar şi ambulatoriu la majoritatea bolnavilor drept măsură de prevenire a com
plicaţiilor diabetice; crearea registrului naţional al bolnavilor cu diabet conform
Programelor OMS „EPI-Info” şi „Deab-Care”; dezvoltarea şi extinderea aplicării
metodelor de tratament al bolnavilor cu forme incipiente de diabet, cu hiperglicemie bazală alterată, toleranţă la glucoză alterată, prediabet, diabet latent; Organi
zarea unei secţii de diabetologie pentru femei diabetice gravide şi nou-născuţi din
părinţii diabetici.
- Alocarea anuală de fonduri pentru tratamentul complex a minimum 1 000
de bolnavi cu „picior diabetic’* pentru efectuarea hemodializei a 1 000 de pacienţi
cu nefropatie diabetică şi cu insuficienţă renală şi pentru supunerea fotocoagulării
cu laser a 1 000 de pacienţi cu retinopatie.
- Organizarea şi extinderea secţiilor de recuperare a pacienţilor cu diabet,
în special cu complicaţii tardive, după principiul staţionar-sanatoriu-asistenţă me
dicală primară pentru adulţi şi pentru copii, în conformitate cu reglementările în
vigoare.
- Optimizarea şi elaborarea metodelor de tratament în dependenţă de tipul
diabetului, gradul decompensării, prezenţa şi caracterul complicaţiilor diabetice.
- Realizarea controlului calităţii tratamentului diabetului zaharat conform
cerinţelor OMS şi Programului „Diab-Care-’, cu dozarea hemoglobinei glicozilate,
glicemiei, lipidemiei şi altor indicii metabolici, asigurând în acest scop secţiile de
endocrinologie cu aparataj special pentru determinarea hemoglobinei glicozilate şi
cu analizatoare biochimice.
- Implicarea în combaterea diabetului a asociaţiilor şi organizaţiilor obşteşti
şi neguvernamentale, pentru o participare mai amplă a populaţiei la îngrijirea şi
ajutorarea acestor bolnavi.
3. Asistenta de urgenţă.
- Perfecţionarea asistenţei de urgenţă a bolnavilor cu diabet zaharat prin asi
gurarea funcţionalizării secţiilor specializate de endocrinologie, dotarea cu utilaj
şi cu echipamente şi materiale de laborator, conform normativelor de înzestrare;
dotarea secţiilor (laboratoarelor) de profil general din spitalele orăşeneşti, judeţene,
sectoriale cu mijloacele necesare pentru diagnostic şi acordarea de ajutor medical
bolnavilor cu diabet în stare de decompensare şi comă diabetică. Crearea în insti
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tuţiile medicale republicane, judeţene, municipale şi sectoriale a condiţiilor pentru
terapia intensivă, insulino-terapia intensivă. Dotarea cu aparataj pentru monitoriza
rea diabetului cu dozarea glicemiei, glucozuriei, cetonuriei, echilibrului acidobazic
etc. şi corecţia metabolică respectivă, ameliorarea asistenţei medicale de urgenţă
pentru pacienţii diabetici din mediul rural.

4. Cercetările ştiinţifice şi pregătirea cadrelor.
- Efectuarea investigaţiilor fundamentale şi aplicative în domeniul diabeto
logiei, în special în problemele epidemiologiei diabetului, angiopatiilor diabetice,
diagnosticului funcţional, neinvaziv, hormonal şi imunologic, tratamentului şi re
cuperării pacienţilor cu diabet, inclusiv copii şi adolescenţi.
- Crearea unui centru de diagnostic neinvaziv pentru cercetarea dereglărilor
funcţionale la bolnavii cu „picior diabetic” cu angiopatii şi nefropatii diabetice,
dotat cu utilajul şi aparatajul medical respectiv - asigurarea funcţionării labora
torului „implant de celule Beta” pentru bolnavii cu diabet zaharat în baza USMF
„N.Testern iţanu”.
- Pregătirea postuniversitară şi reciclarea periodică a medicilor specialişti în
domeniul diabetologiei, conform programelor europene: 3 ani de rezidentură şi 2
ani de secundariat clinic în endocrinologie sau diabetologie.
5. Realizarea şi asigurarea financiară a Programului Naţional „MoldDiab ”.
- Finanţarea Programului Naţional „MoldDiab” din bugetul de stat şi din
bugetele locale în limitele alocaţiilor anuale prevăzute în acest scop.
- Instituirea în cadrul MS şi PS a unui comitet de o coordonare a Programu
lui Naţional „MoldDiab” cu implicarea specialiştilor ministerelor şi departamente
lor interesate, asociaţiilor şi organizaţiilor neguvemamentale.
6. Monitorizarea şi evaluarea.
- Efectuarea controlului permanent privind realizarea programului cu prezen
tarea notelor informative pentru a fi examinate în cadrul şedinţelor colegiului MS.
7.5.
MĂSURILE DE DEPISTARE
ŞI COMBATERE A DIABETULUI ZAHARAT

Prin continua sa extindere şi prin invalidităţile pe care le produce, diabetul za
harat a devenit o importantă boală socială. La ora actuală profilaxia sau prevenirea
bolii este singura metodă în măsură să oprească extinderea bolii şi să evite com
plicaţiile ei. Măsurile de prevenire sau preîntâmpinare a bolii îşi au locul şi rostul
numai înainte de apariţia bolii. După declanşarea diabetului măsurile de prevenire
urmăresc alt obiectiv: evitarea complicaţiilor bolii.
Cauza diabetului zaharat nefiind precis cunoscută, prevenirea bolii este difi
cilă. împotriva cui să lupţi? Deşi cauza este necunoscută, au fost precizaţi factorii
care ajută declanşarea bolii. Aceştia sunt cunoscuţi sub denumirea de „factori de
risc diabetogen”.
a)
Cel mai important factor de risc diabetogen este ereditatea. Nu se moşte
neşte boala ca atare, ci predispoziţia la boală. Ştim cine este predispus la diabet:
persoanele care au în familie diabetici, rude de sânge apropiate (părinţi, copii, fraţi,
unchi, veri. mătuşi, bunici etc.). Ei vor trebui să ducă o viaţă raţională, să nu se
îngraşe. să nu abuzeze de dulciuri şi să se prezinte la control medical periodic.
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Cercetările epidemiologice au demonstrat cu certitudine că cel mai mare număr de
diabetici se recrutează dintre rudele bolnavilor de diabet. Controlul glicemiei şi glicozuriei, analizele excelente pentru supravegherea diabetului nu au nici o valoare
în descoperirea precoce a bolii.
b) Obezitatea este astăzi bine cunoscută ca jucând un rol important în apariţia
diabetului zaharat. Ea grăbeşte declanşarea bolii la persoane predispuse, agravează
boala când există şi favorizează apariţia complicaţiilor diabetului zaharat. Vinde
carea obezilor fiind greu de realizat, dar posibilă, prevenirea acesteia este măsura
obligatorie în lupta împotriva diabetului. Dacă diabetul zaharat, în etapa actuală,
nu se poate vindeca, obezitatea este perfect reductibilă. Metoda cea mai eficace
pentru slăbire este reducerea alimentaţiei, astfel încât să se acopere numai nevoile
organismului fară nici un surplus.
c) Combaterea aterosclerozei, cea mai răspândită boală socială, în care ali
mentaţia neraţională, bogată în grăsimi de origine animală, joacă un rol important,
reprezintă de fapt şi combaterea diabetului zaharat. S-a demonstrat că aceasta favo
rizează apariţia diabetului chiar din faza incipientă. Arterioscleroza vaselor sangvi
ne pancreatice este una din cauzele diabetului care apare Ia vârstele înaintate (peste
65-70 de ani).
d) Un semn cu o valoare excepţională în prevenirea diabetului zaharat la fe
mei este cunoaşterea greutăţii copiilor la naştere. Menţinerea greutăţii normale,
evitarea dulciurilor, a supărărilor mari şi a infecţiilor pancreatotrope le pot feri
de îmbolnăvire, în timp de lipsa măsurilor amintite favorizează apariţia diabetului
zaharat.
e) Infecţiile pancreatotrope sunt acelea în cursul cărora are de suferit şi pan
creasul: hepatita epidemică, parotidita epidemică, pneumonia, scarlatina, gripa şi
unele viroze. Suferinţa pancreasului poate declanşa un diabet la o persoană predis
pusă ereditar sau poate duce la instalarea unui diabet câştigat.
Regimul alimentar nu va mai fi bogat în dulciuri ca în trecut (siropuri, zahăr,
miere, dulceaţă, prăjituri), ci va fi bogat în lapte, carne, urdă, brânză proaspătă,
fructe sau sucuri de fructe.
Controlul glicemiei şi glucozuriei se va face atât în cursul evoluţiei acestor
boli infecţioase, cât şi mai târziu, în convalescenţă, când se va putea efectua chiar
şi hiperglicemia provocată.
f) Descoperirea întâmplătoare a glucozei în urină (glicozuria tranzitorie),
chiar dacă ulterior nu mai apare, nu trebuie trecută cu vederea. Aceste glicozurii
întâmplătoare pot surveni în cursul sarcinii, a unor infecţii sau traumatisme. In toate
aceste împrejurări se va efectua proba hiperglicemiei provocate pentru descoperi
rea unui eventual diabet subclinic. Descoperirea precoce a bolii urmată de regim
scuteşte bolnavul de multe neajunsuri ulterioare.
g) Descoperirea la timp a unor boli de ficat (hepatite cronice, litiaze biliare) şi
tratarea lor corectă este o măsură bună nu numai pentru îngrijirea ficatului bolnav,
ci şi pentru preîntâmpinarea diabetului. Concepţiile despre regimul alimentar în
bolile ficatului s-au conturat mult mai bine în prezent.
h) Cortizonul şi Nefrixul sunt medicamente mult întrebuinţate. Luate fară con
trol şi pe durată îndelungată, pot produce diabetul zaharat. în multe cazuri aceste
medicamente scot la iveală un diabet ascuns, iar în alte cazuri ele produc o formă
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particulară de diabet. Când acesta este provocat de Cortizon poartă denumirea de
„diabet steroid"', iar când este produs de Nefrix sau de alte diuretice se numeşte „di
abet tiazidic”. Prevenirea complicaţiilor diabetului zaharat are sorţi de reuşită nu
mai în cazul depistării precoce a bolii şi a corectitudinii tratamentului antidiabetic.
Controlul glicemiei şi glicozuriei descoperă numai diabetul zaharat în faza sa
cea mai înaintată (diabetul clinic manifestat), celelalte stadii evolutive ale diabetu
lui (diabetul chimic şi latent) rămânând în continuare necunoscute. Depistarea pre
coce a diabetului se face numai prin efectuarea probei hiperglicemiei provocate.
Proba hiperglicemiei provocate sau testul de toleranţă la glucoză, cum mai este
numită în prezent, chiar cu simplificările care i s-au adus, este dificilă pentru utili
zare în cercetarea diabetului zaharat pe teren. Este, însă, indicată la toate persoanele
asupra cărora planează unul din factorii de risc diabetogen.
Această problemă, respectiv prevenirea şi combaterea diabetului zaharat, tre
buie abordată prin prima concepţie modernă a noţiunii de profilaxie, adică a luării
în considerare a celor trei etape succesive ale acesteia: profilaxia primară, profilaxia
secundară şi profilaxia terţiară.
Profilaxia primară constă din instruirea unei serie de măsuri având ca obiectiv
atât promovarea sănătăţii, cât şi eliminarea sau neutralizarea factorilor stării de
sănătate. In cazul diabetului zaharat profilaxia primară va fi reprezentată de un
ansamblu de măsuri medico-sanitare ce vor acţiona asupra factorilor de risc ai di
abeticului.
Astfel, un accent deosebit va fi acordat în cazul factorului de risc ereditate, fe
nomenului procreerii la diabetici. Este cunoscut faptul că fecunditatea diabeticilor
este normală, dar că riscurile apariţiei bolii la descendenţii din părinţi diabetici este
oricând posibil.
Ca principiu general, se consideră că nu este prudent a se recomanda căsătoria
între doi diabetici sau între un diabetic şi un partener dintr-o familie diabetică. Dacă
totuşi căsătoria are loc sunt necesare unele măsuri profilactice privind diminuarea
procreaţiei şi anume:
- dacă ambii parteneri sunt diabetici, se recomandă cuplului să nu procreeze
sau să aibă cel mult un copil;
- dacă unul din parteneri este diabetic, iar celălalt este sănătos, deci fară as
cendenţi diabetici, să nu aibă mai mult de doi copii.
Profilaxia secundară are drept scop depistarea precoce şi supravegherea. Am
bele se adresează persoanelor care fac parte din grupele incluse în factorii de risc
ai diabetului. Deci, depistarea va trebui să fie ţintită - singura eficientă şi în acelaşi
timp economicoasă. Supravegherea - de altfel o depistare repetată - se va adresa
unor persoane cu risc extrem de crescut şi se va efectua periodic la anumite inter
vale de timp, conform indicaţiilor medicului specialist.
Ca metodă de depistare - supravegherea, se vor utiliza:
- Glicozuria şi glicemia a jeune; acestea se folosesc în cazul diabetului mani
fest, de menţionat fiind faptul că dozarea glicemiei rămâne elementul determinant.
- Glicemia determinată prin simpla încărcare cu glucoză, fie în cazurile du
bioase, fie în vederea stabilirii stadiului de diabet chimic.
- Glicemia provocată prin dubla încărcare cu glucoză şi cortizol, în depista
rea diabetului latent.
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Insulinemia - metoda de înaltă precizie şi tehnicitate este necesară să fi
introdusă în scopul elucidării unor cazuri speciale, fiind o metodă cu mari avantaje,
în profilaxia diabetului.
Profilaxia terţiară se adresează diabeticului echilibrat, având ca scop adapta
rea acestuia la starea lui de boală şi păstrarea capacităţii de muncă, cât mai mult
timp posibil, evitarea apariţiei dependenţei de orice natură: psihică, socială sau
economică, iar în unele cazuri pentru readaptarea acestuia la situaţii noi create.
Profilaxia terţiară începe să fie aplicată din copilărie, dacă este vorba de un
diabet juvenil, şi trebuie să continue apoi pe tot parcursul vieţii.
De aceea vom aborda mai întâi profilaxia terţiară a copilului diabetic, apoi pe
cea a adultului.
Profilaxia terţiară a diabeticului juvenil. In aproape toate cazurile, fiind vorba
de un diabet insulino-dependent, profilaxia terţiară a acestuia este extrem de com
plexă, existând necesitatea unei triple integrări: familială, şcolară şi socială.
Integrarea fam ilială constă în a-1 învăţa pe copil că trebuie să mănânce raţi
onal şi că este obligat să urmeze un tratament insulinic. La început familia, apoi
imediat ce este posibil şi copilul va trebui să preia urmărirea bolii sale sub toate
aspectele. Familia, respectiv copilul, va efectua analizele urinei, va ţine la zi caietul
de tratament, va controla dozările de urină, va stabili raţiile alimentare şi va aplica
injecţiile.
O asemenea atitudine necesită o imensă muncă de educaţie pentru sănătate
adresată atât familiei, cât şi copilului bolnav, din nefericire nu întotdeauna posibilă.
Pentru copilul diabetic participarea activă la propriul său tratament evită supraprotecţia părinţilor şi dependenţa acestuia de o altă persoană.
Se consideră că un copil corect educat şi de o inteligenţă normală poate să-şi
interpreteze singur analizele la vârsta de 8 ani, să-şi calculeze dozele de insulină şi
să încarce seringa, iar la 12 ani să-şi aplice singur injecţiile.
Intr-un cuvânt, familia are rol determinant în evoluţia diabetului la copil, orice
abatere de la rigorile disciplinei, orice afectivitate sau îngrijire excesivă influenţând
viitorul acestuia. Copilul trebuie să crească fără a-şi pune problema de ce mănâncă
altfel decât alţi copii, de ce îşi face tratamentul sau de ce îşi dozează glicozuria
zilnic, toate acestea trebuie să le considere normale. Viaţa se va desfăşura ca şi la
ceilalţi: jocuri în aer liber, educaţia fizică, practicarea sporturilor fiind nu numai
permisă, dar chiar şi recomandată. Numai educat astfel copilul diabetic va aborda
fără dificultate şcoala, studenţia şi viaţa profesională.
Integrarea şcolară este relativ pretenţioasă, necesitând din partea cadrelor di
dactice un minim de informaţii asupra diabetului, părinţii fiind obligaţi să-i pună la
curent pe educatori cu situaţia copilului,
în general, nivelul mintal al copilului diabetic nu diferă de cel al copilului să
nătos. Dar variaţiile rapide ale glicemiei sunt responsabile de o oarecare stabilitate
în ritmul de muncă al copilului, revenindu-i educatorului obligaţia de a fi exigent
în perioada de randament şcolar şi mai indulgent în cele de diminuare a atenţiei
datorită oboselii.
în internate vor exista, la cabinetul medical, cele necesare efectuării con
trolului glicozuriei şi efectuării injecţiilor de către copiii bolnavi. Periodic copilul
va fi supus unui control medical.
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Şcolile speciale pentru copii diabetici sur.t erori, deoarece izolarea acestora
nu e favorabilă integrării sociale ulterioare a cop:ilor. Se recomandă însă şcoli sau
colonii speciale pentru copii cu dezechilibre metabolice grave, copii rău educaţi sau
pentru care în timp au devenit psihopaţi.
în timpul verii este indicată trimiterea copiilor diabetici în tabere special ame
najate şi a căror avantaj este dublu:
- pentru copii constituie o ocazie de contacte cu alţi copii care au aceleaşi
preocupări, suferii.d aceleaşi dificultăţi şi deci confruntaţi cu aceleaşi probleme;
- pentru părinţi, care sunt eliberaţi pentru un timp oarecare de supravegherea
copilului bolnav.
- Integrarea socială trebuie să ţină seama de două elemente:
- pe de o parte, de diabeticul însuşi, a cărui boală poate fi mai mult sau mai
puţin severă, de personalitatea mai mult sau mai puţin echilibrată a acestuia, de
aptitudinile şi de cunoştinţele şcolare ale acestuia;
- pe de altă parte, de meseria spre care diabeticul doreşte să se orienteze.
în orice caz orientarea profesională trebuie să aibă în vedere evitarea repro
filării ulterioare, recomandându-se ocupaţii şi profesii care nu comportă tensiuni
nervoase, eforturi fizice excesive, deplasări frecvente în teren şi lucru de noapte.
Sunt contraindicate:
- profesiuni unde apariţia unei hipo- sau hiperghcemii ar putea fi fatală di
abeticului sau celor care depind de el, ca şofer, pilot, vatman, miner, tinichigiu,
macaragiu etc.;
- profesiuni care necesită perfecţionarea unui organ, ca de exemplu ochiul
şi care din cauza complicaţiilor diabetului nu mai pot fi practicate, fiind necesară
reprofilarea, ca: mecanic de precizie, gravor, ceasornicar, desenator.
- profesiuni care pretind o mare tensiune nervoasă;
- profesiuni cu risc de infecţii cutanate sau generale;
- profesiuni expuse noxelor sau unor traumatisme repetate.
Integrat în muncă diabeticul se comportă satisfăcător. Astfel o statistică fran
ceză arată că numai 8,0% din diabetici sunt mediocru adaptaţi la muncă şi numai
8,7% prezintă complicaţii care antrenează consecinţele directe asupra producţiei.
Profilaxia terţiară a diabetului adult prevede măsuri ce se aplică cazurilor de
diabet zaharat, care apar după vârsta copilăriei, dar care trebuie aplicate în continu
are şi copiilor diabetici, deveniţi adulţi. Aceste măsuri sunt:
- dispenzarizarea periodică a bolnavului având ca scop urmărirea evoluţiei
bolii şi evitarea complicaţiilor în vederea păstrării capacităţii de muncă a celui bol
nav;
- urmărirea la locul de muncă a celui bolnav în vederea aprecierii randamen
tului în muncă şi a sesizării cât mai precoce a fenomenului de inadaptare.
Indiferent, însă, de formele clinice ale diabetului zaharat, în cadrul profilaxiei
terţiare, în urmărirea acestuia, tratamentul va trebui obligatoriu să aibă în vedere
următoarele obiective:
- menţinerea unei bune stări fizice şi psihice a bolnavului, care să-i permită
păstrarea capacităţii de muncă;
- prevenirea acidozei şi comei;
- întârzierea sau chiar evitarea complicaţiilor retiniene şi renale;
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- realizarea unui mediu de viaţă al diabeticului, similar cu al celor sănătoşi;
- diagnosticul precoce şi tratamentul corect al unor boli favorizate de diabet
ca: tuberculoza pulmonară, scleroza coronariană, boala hipertensivă, arteriopatiile
periferice etc.
în concluzie, diabetul este o boală cu care cel afectat trebuie să se obişnuiască
şi cu care trebuie învăţat să trăiască. Se consideră ca actualele noastre cunoştinţe
sunt suficiente pentru un tratament corect al diabetului, dar că acestea trebuie apli
cate într-un mod mult mai general şi mai energic, transmiţând bolnavului sentimen
tul responsabilităţii personale faţă de boală. Rolul medicului este poate mai redus în
tratarea diabeticului decât în învăţarea acestuia să se trateze singur.
Orice spital, orice dispensar, prin care trece diabeticul, trebuie să asigure edu
caţia pentru sănătate a acestuia. Medicul este direct responsabil de această acti
vitate, dar neavând timp suficient trebuie ajutat de cadrele medii şi de dietologi.
Educaţia efectuată în grup este mai atractivă, mai stimulativă şi mai economică,
prin prisma timpului afectat, această educaţie va cuprinde noţiuni nu numai asupra
alimentelor ce trebuie evitate, ci şi asupra alimentelor ce pot fi utilizate şi în ce
cantitate. Diabeticul va trebui să ştie să-şi dozeze glicozuria, să cunoască caracte
risticile insulinei pe care o foloseşte şi cum să-şi aplice injecţia. Va trebui să ştie să
diferenţieze coma hiperglicemică de cea hipoglicemică, să ia măsuri de precauţie
faţă de bolile intercurente, iar cei tineri să fie orientaţi în alegerea profesiunii şi
întemeierii familiei.
Aceste noţiuni par simple şi elementare, dar înţelegerea, acceptarea şi practica
rea lor de către bolnavi şi familiile lor necesită adeseori eforturi deosebite.
în ultima analiză prevenirea şi combaterea diabetului trebuie să aibă ca obiec
tiv principal creşterea duratei timpului de supravieţuire a diabeticului, în aşa fel
încât diferenţa dintre durata medie de viaţă a diabeticului şi cea a nediabeticului
să fie redusă la minimum posibil. Un asemenea obiectiv, la achiziţiile actuale ale
ştiinţei medicale în general şi ale diabetologiei în special, este întru totul posibil cu
condiţia unei depistări precoce, unui tratament corect aplicat şi unei urmăriri atente
a diabeticului, dublate printr-o educaţie pentru sănătate continuă şi susţinută. Cre
dem că în nici o afecţiune cronică, ca în diabetul zaharat, participarea activă a celui
în cauză, la ocrotirea propriei sale sănătăţi, nu este atât de necesară şi cu rezultate
mai bune.

CAPITOLUL 8

SĂ N Ă T A T E A M IN T A L Ă

8.1. DEFINIŢIE. ASPECTE GENERALE
Etimologic, psihiatria derivă din cuvintele greceşti: „psiche” (suflet) şi „iatria”
(vindecare). Ea este ştiinţa despre vindecarea bolilor sufleteşti umane.
Având substrat bioantropologic, psihiatria studiază patologia somatică al cărei
obiect este boala mintală, condiţionată de o dereglare cerebrală şi care reprezintă
o regresie superioară şi aproape totală a vieţii de relaţie, în suportul căreia sunt
implicaţi şi factori sociali, ceea ce atrage dezadaptarea şi diminuarea autonomiei,
limitarea libertăţii celuia care suferă psihic.
Conceptul psihic (suflet, spirit) este utilizat ca atare sau ca prefix în mai multe
cuvinte compuse ce definesc disciplinele ştiinţifice: psihologie, psiho-fizică, psihofiziologie, psiho-lingvistică etc.
Psihicul, este un concept determinat biologic şi social cuprinzând totalitatea
vieţii conştiente şi inconştiente a unui individ, a proceselor, activităţilor şi însuşi
rilor psihice (proceselor de cunoaştere, instinctivo-afective şi comportamentale),
aflate într-un echilibru dinamico-adaptiv, ce realizează starea de psihostazie, dând
expresie unicatului indestructibil - denumit personalitate. Rădăcinile biologice şi
condiţiile de mediu leagă indisolubil viaţa psihică a omului de natură, de întregul
organism şi îndeosebi de organizarea superioară a sistemului nervos, de structura şi
activitatea creierului. Deci, psihicul uman, ca formă superioară a existenţei biologi
ce şi sociale are o finalitate concretă: integrarea adaptivă a omului la mediu.
Plasat într-un punct de emergenţă al determinismului plurifactorial, omul - fi
ind o fiinţă raţională şi sensibilă, capabilă să mediteze şi să influenţeze „eu-lui” şi
mediul, a parcurs prin procesul evoluţiei, căile unei nesfârşite şi miraculoase istorii
de luptă cu adversităţile pentru a ajunge la o existenţă marcată de un echilibru adaptiv-dinamic. Acest echilibru este supus permanent unor încercări, unor stresuri, via
ţa psihică fiind sensibilă la influenţa acestor factori perturbanţi, cu deosebire a vari
etăţii celor sociali, cărora li se adaugă şi alţi factori predispozanţi a căror nocivitate
duce la un eşec adaptativ, la o disoluţie exprimată de suferinţa psihică.
Evoluţia activităţii psihice are un caracter continuu şi merge paralel cu dezvol
tarea însăşi a sistemului nervos central. Dezvoltarea psihică la unii indivizi suferă
devieri de la normă sau se perturbă în aşa fel, încât apar dereglări psihice.
Mediul social se poluează pe cale psihică prin însăşi prezenţa omului - aglo
meraţie, stres etc. toate aceste modificări ale mediului schimbă şi dezechilibrea
ză relaţiile om - mediu, solicitând „unitatea condiţiilor de viaţă în mediul intern”
(C. Bernard, 1978), riscând să deregleze „homeostazia” (W.B. Cannon, 1926) şi să
strice raporturile normale cantitative „influenţând negativ viaţa” (E.A. Pora, 1992).
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8.2. EPIDEM IOLOGIA SĂNĂTĂŢII MINTALE
Afecţiunile mintale sunt răspândite în toate societăţile. în Statele Unite 10 mi
lioane de adulţi şi 4 milioane de copii sunt afectaţi de boli psihice grave, exclusiv
din cauza abuzului de substanţe (Mental Health, United States, 2005).
După estimările WHO, cel puţin 5% din populaţia europeană suferă de tulbu
rări mintale serioase manifeste (neuroze şi psihoze funcţionale), totodată prevalenţa estimată variază în limite largi de la un studiu la altul. Cel puţin 15% din popu
laţie suferă de afecţiuni psihice mai puţin severe, dar care provoacă incapacitate
parţială.
Acestea afectează prosperitatea indivizilor daţi şi creează condiţii pentru dez
voltarea problemelor psihice mai serioase cum ar fi depresia, stările psihiatrice cro
nice, problemele psiho-emoţionale, comportamentul periculos (suicid, violenţă şi
abuz de substanţe).
Epidemiologia psihiatrică s-a dezvoltat ca disciplină aparte în ultimele decenii,
studiind prevalenţa, distribuţia, cauzele şi consecinţele afecţiunilor mintale. Se esti
mează o incidenţă crescută a bolilor psihice în toate ţările lumii, aspect dublat de o
prevalenţă ridicată, rezultat al cronicităţii unui număr ridicat de boli psihice (unele
studii estimează la 20-25%).
Disfuncţiile mintale alcătuiesc circa 12% din numărul total al maladiilor. Până
în anul 2020 ele vor constitui 15%. Disfuncţiile mintale sunt proprii mai mult tine
rilor, care constituie partea reproductivă a populaţiei. în ţărilejn curs de dezvoltare,
în următorii ani, va fi observată creşterea acestor maladii. în toate părţile lumii,
persoanele cu disfuncţii mintale sunt stigmatizate şi discriminate.
Costurile economice şi sociale ale disfuncţiilor mintale.
Costurile economice totale pentru disfuncţiile mintale sunt considerabile. în
SUA, costurile directe pentru tratament au fost estimate la circa 150 miliarde USD,
sau 2,5% din Produsul Intern Brut (PIB). Costurile indirecte sunt de la 2 până la
6 ori mai mari decât costurile directe în economiile dezvoltate şi sunt probabil, cu
mult mai mari în ţările dezvoltate, unde tratamentul direct are tendinţa de a fi mai
ieftin. în majoritatea ţărilor, familiile suportă aceste cheltuieli din cauza lipsei unor
servicii finanţate. Familiile îşi asumă, de asemenea, costurile pentru supraveghe
rea membrilor bolnavi, dar sunt marcate şi de povara emoţională, de înrăutăţirea
calităţii vieţii, excluderea socială, stigmatizarea şi pierderea posibilităţilor pentru
ameliorarea situaţiei.
Disfuncţiile mintale sunt într-un număr semnificativ în toate ţările. Intervenţi
ile eficiente sunt disponibile, însă nu şi majorităţii persoanelor de care au nevoie.
Aceste intervenţii pot fi făcute accesibile prin schimbări ale politicilor şi cu ajutorul
legislaţiei, a dezvoltării serviciilor, prin finanţarea adecvată şi prin instruirea spe
cialiştilor.
Acest mesaj este inclus în Raportul mondial al sănătăţii 2001, care a încercat
să sensibilizeze opinia publică şi să rezolve necesităţile persoanelor cu disfuncţii
mintale din toată lumea (OMS, a. 2001). Acest raport a avut ca scop creşterea pre
ocupării publice şi profesionale pentru disfuncţiile mintale şi costurile acestora.
El include un set din zece recomandări care pot fi adaptate pentru fiecare ţară în
conformitate cu necesităţile şi cu resursele sale.
810

Prin Raportul mondial al sănătăţii 2001 şi alte iniţiative, OMS a încercat să
transfere sănătatea mintală de la periferia politicilor de sănătate pe poziţii mai bune
din sectorul sănătăţii publice globale. Politicienii şi guvernele sunt mult mai preo
cupaţi de disfuncţiile mintale şi de necesitatea unor acţiuni imediate pentru a rezol
va această problemă.
Cercetările epidemiologie tot mai numeroase şi de mare amploare au explorat
şi evidenţiat un număr de faţete ale relaţiei dintre factorii de risc şi prevalenţa cres
cută a maladiilor psihice şi neuropsihice. în acelaşi timp, s-a dovedit că factorii de
risc deveniţi clasici, nu pot explica în totalitate nivelul morbidităţii şi că. în anumite
circumstanţe, intervin singular sau mai ales prin cumulare.
Epidemiologia poate fi definită ca studiul tipologiei bolilor omului, sănătăţii şi
comportamentului lui. Epidemiologii răspund întrebărilor cercetării, clasificând in
divizii într-un grup sau în mai multe grupuri discrete şi analizând diferenţele dintre
aceste grupuri. Epidemiologia sănătăţii mintale aplică acest sistem de studiu pentru
problemele de maximizare a sănătăţii mintale a populaţiei.
8.3.
DESCRIEREA ŞI ANALIZA
S ZRVICIILOR PENTRU SĂNĂTATE MINTALĂ DIN LUME

O
-eprezentare schematică a diferitor componente ale serviciilor pentru sănă
tate mintală din lume din figura 87 constituie o vedere generală a serviciilor din
diferite ţări ale lumii cu diferite niveluri ilo sistemelor de sănătate şi ale resurselor.
Nu este o recomandare de organizare, ci o încerc are de descriere a diferitor tipuri
de servicii.
Handicapul mintal
Organizaţia Mondială a Sănătăţii defineşte disabilitatea mintală ca insuficienţă
cognitivă a persoanei. La nivel internaţional atât în studii ştiinţifice, cât şi în acti
vitatea practică sunt utilizate diverse terminologii. Din acest motiv este importantă
definirea exactă a termenului de handicap mintal, inclusiv şi a conceptelor de bază ale
insuficienţei intelectuale, disabilităţii cognitive şi handicapului sau retardului mintal:

Figura 87. Componentele serviciilor pentru sănătatea mintală
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1. Insuficienţa intelectuală: niveluri joase de inteligenţă apreciată prin teste
de dezvoltare (1Q). Şirul de maladii însoţite de insuficienţa intelectuală după ICD10 este prezentat în tabelul 80.
2. Disfuncţie sau disabilitate cognitivă: tulburări specifice ale funcţiei cog
nitive, cum ar fi dislexia, care nu au legătură cu inteligenţa şi necesită evaluare de
către specialişti şi suport educaţional.
3. Handicapul mintal: este clasificat după gradul de dezadaptare socială, lega
tă de acceptarea şi integrarea persoanei cu handicap în societate.
Recomandări şi concluzii generale despre organizarea serviciilor pentru să
nătate mintală în vederea optimizării şi livrării îngrijirilor de înaltă calitate. Acestea
trebuie adaptate conform necesităţilor specifice fiecărei ţări.
Instituţiile mari şi centralizate pe psihiatrie, pe cât este posibil, trebuie să fie
închise, dar, în acelaşi timp, create servicii comunitare alternative. Pentru unele
Tabelul SO
Clasificarea Internaţională a M aladiilor (ICD-10).
Categoriile de diagnostice însoţite de tulburări mintale şi com portamentale, F00-F99
C a te g o ria d e diag no stice

C o d u l ICD -10

M a n ife s tă ri clinice

Afecţiuni mintale, organice,
simptomatice

F00-09

Dereglări ale funcţiei mintale datorate leziunilor,
intoxicaţiilor sau traumelor cerebrale (spre
exemplu, demenţa vasculară Alzheimer).

Afecţiuni mintale şi
comportamentale datorate
utilizării substanţelor
psihotrope

F 1-19

Dereglări a!o funcţiei mintale determinate de
abuzul de alcool, opioide, sedative, marijuană,
!'jlucinogene, substanţe volatile şi alte
p. ihotrope.

Schizofrenia, tulburări
schizoide şi delirante

F20-29

Dereglări delirante şi schizo-afective.

Dereglări de dispoziţie
(afective)

F30-39

Tulburări maniacale, bipolare şi depresive.

Afecţiuni neurotice,
legate de stres şi tulburări
somatoforme

F40-49

Fobii, anxietate, tulburări obsesiv-compulsive,
reacţii la stres, dereglări disociative,
somatoforme ş.a.

Sindroame comportamentale
asociate cu tulburări psihice
şi fizice
Tulburări de personalitate ale
adultului şi comportamentale

F50-59

Tulburări de nutriţie, somn, sexuale,
comportamentale ş.a.

F60-69

Varietate largă de sindroame de dereglări de
personalitate specifice, inclusiv deprinderi
şi impulsuri patologice, tulburări de gen şi
preferinţă sexuală (pedofilie, scopofilie etc.).

Retard mintal

F70-79

Uşor, moderat, sever şi profund

Tulburările de dezvoltare
psihică

F80-89

Dereglări de vorbire, cognitive, motorii şi de
dezvoltare (spre exemplu, autismul).

Tulburări comportamentale
şi emoţionale cu debut
spontan în copilărie şi
adolescenţă

F90-98

Conduită hiperkinetică, disfuncţii emoţionale şi
sociale.

Afecţiuni mintale
nespecificate

F99
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ţări nu este un plan real cu şanse imediate de realizare. într-un timp scurt, aceste
instituţii ar trebui reduse la dimensiuni mai mici, îmbunătăţite condiţiile de cazare,
iar cadrele să primească instruire necesară. Aceste instituţii trebuie transformate în
Centre pentru tratamente active şi de reabilitare.
- Pe cât e posibil, trebuie suspendate pentru un timp angajările. Pacienţii
care necesită internare trebuie să fie cazaţi în unităţile de psihiatrie din spitalele
regionale obişnuite.
- Resursele umane şi financiare existente trebuie îndreptate de la spitalele
mari de boli mintale către serviciile de prim ajutor şi către serviciile comunitare
pentru sănătate mintală.
- Trebuie să se acorde priorităţile integrării serviciilor pentru sănătatea min
tală. oferite de sistemul de prim ajutor şi de spitalele generale. Integrarea este baza
reorientării serviciilor de Ia nivel instituţional la nivel comunitar.
- în ţările în curs de dezvoltare, serviciile pentru sănătatea mintală speciali
zate trebuie să fie disponibile la nivel regional şi în spitalele generale.
- Serviciile pentru sănătatea mintală oficiale, oferite de familii, grupuri de
voluntari, e necesar să fie optimizate pentru îmbunătăţirea înţelegerii disfuncţiilor
mintale şi a cauzelor apariţiei acestora şi a tratamentelor disponibile. Trebuie mărit
numărul grupurilor de sprijin şi de educaţie a familiilor.
- E necesar de a întreprinde măsuri de descurajare financiară a instituţiilor de
psihiatrie şi măsuri de încurajare a serviciilor comunitare.
- în ţările în curs de dezvoltare trebuie să se folosească serviciile specialiş
tilor din domeniul sănătăţii mintale pentru instruirea şi supravegherea angajaţilor
mai puţin specializaţi.
- Diferenţa dintre aprovizionarea mediului urban şi rural cu servicii de spe
cialitate e necesar a fi redusă extinzând accesibilitatea serviciilor pentru sănătate
mintală şi a serviciilor comunitare.
- Instruirea profesioniştilor din domeniul sănătăţii mintale trebuie să cuprin
dă aspectele psiho-sociale, precum şi cunoştinţele despre tratamentele potrivite.
- Trebuie să se ţină cont de necesitatea instruirii pe termen scurt şi durabil a
specialiştilor din sistemul sănătăţii. în ţările în curs de dezvoltare, acest lucru este
posibil prin includerea atât a programelor de instruire pe termen scurt, cât şi pe
termen lung.
- în planificarea serviciilor trebuie încurajată şi sprijinită implicarea pacien
tului şi a organizaţiilor familiilor.
Psihiatria actuală se dezvoltă în procesul mondial unic şi este orientată spre:
• integrare;
• decentralizare;
• diferenţiere;
• optimizare;
• comunitate.
Orientarea psihiatriei spre socium a dus la apariţia unei noi discipline:
Psihiatria Socială (sociopsihiatria), care studiază tulburările mintale în relaţia
cu diverse structuri sociale:
• familie;
• şcoală;
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• serviciu;
• mediu cultural;
• comunitate;
• societate.
Sănătatea psihică e o noţiune complexă, deoarece între starea psihică şi fizică
a omului există o legătură reciprocă. Dereglările psihice adesea se manifestă ca de
reglări somatice şi invers, afecţiunile (bolile) somatice în multe cazuri pot provoca
probleme psihice.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS, a. 2001) defineşte sănătatea mintală
ca o stare pozitivă de bine, în care persoana este capabilă să-şi aplice aptitudinile
proprii, să înfrunte situaţiile de stres, să-şi desfăşoare activitatea în mod productiv
şi să contribuie la bunăstarea comunităţii sale.
Deci, sănătatea mintală se determină ca o stare bună, în care aflându-se omul:
• conştientizează posibilităţile sale;
• e în stare să facă faţă stresului de zi cu zi;
• e în stare să muncească productiv;
• activează în viaţa publică comunitară.
în prezent societatea este într-o profundă şi dinamică schimbare. Se fac pro
grame, se elaborează strategii, se emit legi, hotărâri guvernamentale, ordine, nor
me. instrucţiuni. Apar contradicţii, dezbateri mai mult sau mai puţin principiale, se
caută soluţii, variante. Se iau decizii. Se revine. Se formează întrebări. Se dispută
idei, mentalităţi, concepte, obiceiuri mai bune. mai rele.
Promovarea sănătăţii psihice este prezentată de totalitatea acţiunilor care au
drept scop păstrarea sănătăţii individului, familiei, comunităţii sau societăţii în
întregime. Dacă sănătatea e definită ca ,.starea completă de bine fizic, mintal şi
social”, şi nu doar de absenţa bolii sau infirmităţii, atunci factorii care participă la
promovarea sănătăţii mintale sunt:
■ ambientali;
■ sociali;
■ economici;
• culturali;
• individuali;
• familiali-de grup (sociali);
■ comunitari.
Bunăstarea mintală a persoanei îi influenţează în mod direct şi pozitiv relaţiile,
viaţa de familie, respectul faţă de sine şi faţă de alţii, convingerile, profesia, venitul,
capacităţile şi starea fizică.
Maladiile psihice reprezintă una din principalele cauze de morbiditate pe plan
mondial, făcând necesare, prin evoluţia şi implicaţiile lor, atât aprofundarea studi
ilor ecologo-epidemiologice, cât şi extinderea posibilităţilor de asistenţă medicosocială cu accentuarea asupra laturii profilactice. Evoluţia conceptelor de sănătate
şi boală reflectate în conţinutul psihiatriei explică abordarea şi dezvoltarea concep
telor de sănătate mintală şi igienă mintală ca instrumente şi metode de lucru ale
psihiatriei într-o orientare medicală integrativă, antropologică şi socială.
Individul este în permanenţă influenţat de mediul său de viaţă şi de muncă.
Deoarece organismul uman este un sistem deschis, pentru a-şi putea păstra stabi
litatea, adică sănătatea împotriva numeroşilor factori entropiei, el trebuie să ţină
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un permanent schimb de substanţe, de energie şi de informaţie cu mediu] în care
trăieşte. Sănătatea lui este condiţionată de aceste schimbări permanente. De aceea,
alterarea lor poate produce o serie întreagă de dereglări psiho-somatice.
în raportul de directivă a OMS (1995) „Extinderea podurilor peste prăpastie”
se menţionează, că cel mai necruţător asasin şi cauză a suferinţelor în lume este
sărăcia extremă. Acesta e factorul suprem în scurtarea duratei vieţii, dezvoltării
maladiilor cronice (în primul rând mintale) şi infecţioase, a invalidităţii.
Sărăcia - condiţie esenţială şi cauza maladiilor sociale, a stresului şi suicidu
lui. Către sfârşitul mileniului doi pe Glob a crescut numărul săracilor - el a atins
cifra de 1,2 miliarde oameni, ce constituie circa 1/5 din populaţia Terei.
Accesul la servicii medicale de calitate pentru populaţie depinde de poziţia
oamenilor politici vizavi de drepturile omului, de economie, ce recunoaşte sau
ignorează priorităţile în ocrotirea sănătăţii, a sănătăţii mintale a populaţiei în par
ticular.
Din cele mai importante 10 cauze de incapacitate de muncă, de însemnătate
mondială, 4 cad sub categoria comportamentului dezorganizat. în ansamblu aceste
cifre anual se încadrează în:
- milioane de zile aduse ca jertfa depresiei;
- milioane de dolari, pierduţi din cauza narcomaniei;
- milioane de vieţi omeneşti surpate de sinucideri.
Conţinutul conceptului de igienă mintală, care se referă la apărarea şi pro
movarea sănătăţii mintale, se constituie ca o ştiinţă a asigurării sănătăţii mintale.
Aceasta reprezintă elementul calitativ diferenţial dintre igiena mintală şi sănătatea
mintală, care se înscrie în problematica omului sănătos, depăşind cadrul medicinei
profilactice caracteristic conţinutului igienei şi care se corelează cu definiţia OMS a
stării de sănătate (fizică, mintală şi socială). Astfel, sănătatea mintală, care decurge
dintr-o stare iniţială în dinamică continuă de perfectare prin asanarea factorilor de
risc în realizarea personalităţii, este funcţia de bază în jurul căreia gravitează pro
blematica complexă a adaptării individului la complexitatea vieţii contemporane.
în acest context, cunoaşterea stării de sănătate mintală a populaţiei capătă sen
suri noi, diferenţiindu-se calitativ de psihiatrie ca disciplină medicală de diagnosti
care a bolilor psihice, dar fară a se stabili o frontieră între câmpurile lor de acţiune
interdependentă. Deci, apărarea şi promovarea sănătăţii mintale presupune eforturi
conjugate din partea psihiatrului şi a tuturor factorilor medicali şi sociali angajaţi
în prezervarea stării de sănătate a populaţiei, implicând relaţionarea medico-socială
a psihiatrului atât cu reţeaua de medicină generală (medicina de familie), cât şi cu
organismele comunitare şi factorii de conducere.
Prezervarea sănătăţii psihice se ocupă de studierea corealţiei dintre aspectele:
- fizice;
- psihice;
- comportamentale ale bunăstării generale a individului.
Ştefan Odobleja în „Psihologia Consonantistă. 451” remarcă că, „între psihia
trie şi patologia funcţională a celorlalte viscere nu există nici o deosebire esenţială.
Adevărul uneia trebuie aplicat celeilalte”.
Starea de sănătate a populaţiei trebuie apreciată prin metoda ..Nottenhaem” sănătatea populaţiei în conformitate cu nivelul de trai, iar calitatea vieţii - reflectată
prin probleme sociale.
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Cauzele ce duc la dereglări psihice:
- modul de viaţă stresant;
- criza politică şi economică;
- izolarea socială;
- scăderea nivelului de trai;
- scăderea legăturilor conjugale în familie;
- scăderea responsabilităţii instituţiilor sociale (şcoală, sindicate, serviciu)
- creşterea şomajului în masă;
- creşterea migraţiei populaţiei;
- creşterea criminalităţii.
8.4. IMPACTUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
AL TULBURĂRILOR MINTALE
Impactul de sănătate publică al tulburărilor mintale poate fi judecat după ur
mătoarele criterii:
(I) frecvenţă;
(II) severitate;
(III) consecinţe;
(IV) disponibilitatea intervenţiilor;
(V) accesibilitatea intervenţiilor;
(VI) preocuparea publică.
In prim ul rând, în termenii frecvenţei, bolile psihice sunt frecvente, disabilitante şi costisitoare. Aceasta înseamnă că ele au implicaţii importante pentru să
nătatea publică în cazul condiţiilor cu incidenţă mare - durata scurtă, în special
tulburările depresive şi anxioase.
In al doilea rând, din punctul de vedere al severităţii, povara morbidităţii psi
hiatrice poate fi exprimată şi ca perturbare a funcţionării sociale. Boala mintală
creează costuri directe considerabile pentru serviciile de sănătate şi de asistenţă
socială.
In termeni de mortalitate şi disabilitate (agregate), Banca Mondială face esti
mări ale Poverii Generale a Bolii (PGB) pentru diferite tulburări, măsurate în ani
de viaţă ajustaţi în funcţie de disabilitate (DALY, Disability Adjusted Life Years).
Indicatorul DALY poate fi considerat o formă standardizată a anilor de viaţă ajus
taţi în funcţie de calitatea vieţii.
în al treilea rând, tulburările mintale au consecinţe importante atât pentru pa
cienţi, cât şi pentru familiile acestora. Pentru pacient, acestea includ suferinţele
cauzate de simptoame, de calitatea mai scăzută a vieţii, de pierderef independenţei
şi a capacităţii de muncă, de integrarea socială mai redusă. Pentru familie şi pentru
ansamblul comunităţii există o creştere a poverii datorate îngrijirilor, precum şi o
productivitate economică diminuată.
în termenii deceselor evitabile sinuciderea este o cauză majoră de deces în
întreaga lume, mai ales în ţările dezvoltate economic. Sinuciderea poate să cauzeze
mai multe decese decât accidentele rutiere.
în al patrulea rând, în ceea ce priveşte disponibilitatea intervenţiilor, aborda
rea de tip sănătate publică implică faptul că serviciile de sănătate mintală trebuie
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să devină disponibile, pe măsura nevoilor, pentru a vindeca (prin înlăturarea simptomelor) ori pentru a diminua suferinţa (prin minimizarea simptoamelor şi a disabilităţii). în plus, tratamentele necesare pentru atingerea acestor scopuri trebuie, în
mod normal, să nu fie furnizate separat de alte servicii de sănătate, ci, dimpotrivă,
trebuie să formeze o parte integrată a curentului principal al practicii clinice (Co
oper, 1995).
în al cincilea rând, în legătură cu acceptabilitatea şi preocuparea publică faţă
de intervenţii, sunt relevanţi următorii factori: perceperea de către public a bolilor
mintale ca probleme de sănătate, perceperea bolilor mintale ca probleme care au
soluţii, măsura în care soluţiile posibile sunt privite ca având o eficacitate dovedită,
frecvenţa, natura, severitatea şi persistenţa efectelor secundare, riscul de abuz al
anumitor tipuri de tratament, cum se întâmpla - de exemplu - în cazul folosirii
incorecte a medicamentelor.
Pe lângă acestea, există şi un alt mod în care preocuparea publică demonstrea
ză impactul de sănătate publică al tulburărilor mintale. Comportamentul anormal
observabil, care se asociază cu tulburările mintale, în comparaţie cu acela legat de
bolile fizice (somatice), are şanse mai mari să provoace îngrijorare publică şi să fie
perceput ca expunând publicul la risc, pentru că este mai frecvent impredictibil şi
pentru că este mai dificil de înţeles.
Gradul de suferinţă personală care se asociază cu tulburările mintale este, de
asemenea, mai rar înţeles decât în cazul bolilor fizice (somatice). în loc să primeas
că simpatie, bolnavul mintal induce îngrijorare (frică).
FMSP (Federaţia Mondială a Sănătăţii Psihice) propagă principiul -sănătatea
psihică trebuie să devină o prioritate pentru toţi locuitorii planetei.
Ea şi-a propus 4 scopuri:
informarea societăţii în problemele sănătăţii psihice;
sprijinul fortificării sănătăţii psihice;
preîntâmpinarea dereglărilor psihice, neurologice, psiho-sociale.
îmbunătăţirea asistenţei psihiatrice şi a metodelor de diagnostic.
In 1984 Comitetul Regional European al OMS a adoptat programul de activi
tate „Sănătate pentru toţi” /Eurosănătate/.
în 1992 au fost evocate 4 sarcini prioritare:
Integrare şi Dezvoltare.
Egalitate şi Calitate.
întărirea şi Ocrotirea sănătăţii (la nivel comunitar, statal, european).
Profilaxie şi Tratament.
Reformarea asistenţei psihiatrice prevede:
Reabilitarea persoanelor persecutate politic.
Reducerea indicaţiilor pentru spitalizare.
Schimbări în sistemul de acordare a Asistenţei Psihiatrice.
Organizarea Asociaţiilor Obşteşti Profesionale (nonguvernamentale).
Programul Asociaţiei Psihiatrilor prevede:
1. Decentralizarea asistenţei psihiatrice.
2. Crearea strategiei naţionale de combatere a bolilor mintale.
3. Reformarea sistemului de asistenţă psihiatrică în cadrul Programului Naţi
onal de Reformare a Asistentei Medicale.
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4. Acordarea asistenţei psihiatrice cât mai aproape de locul de trai (în comu
nitate, familie).
5. Crearea infrastructurii de Asistenţă Socială şi Juridică.
6. Umanizarea medicinei - a psihiatriei în primul rând.
Medicii din cele mai vechi timpuri îşi vedeau misiunea sa principală în tratarea
bolilor, iar psihiatrii - în tratarea stărilor sufleteşti grave. în prezent psihiatrii tot
mai des vorbesc despre profilaxie în abordarea sănătăţii mintale.
FMSP (Federaţia Mondială a Sănătăţii Psihice) şi-a pus sarcina/scopul - de
a contribui la atingerea, pentru toate persoanele şi în toate ţările, unui nivel maxim
de sănătate mintală în cel mai larg sens al cuvântului: biologic, medical, cultural,
învăţământ, cât şi în sens social.
FMSP promovează principiul că sănătatea psihică trebuie să devină o priori
tate pentru toţi locuitorii planetei. Şi în politica statală, şi în programele de activita
te trebuie să fie reflectată importanţa cardinală a acestei priorităţi pentru binele atât
a unor persoane, familii, comunităţi, cât şi pentru stabilitatea economică şi politică
în întreaga lume.
Aceasta ar însemna o recunoaştere a interdependenţei sănătăţii fizice şi psihice
în societate, cât şi realizarea unor programe serioase şi lucrative de cercetare, edu
caţie şi organizare de servicii:
• pentru îndestularea optimală a vieţii oamenilor;
• prevenirea dereglărilor psihice;
• acordarea asistenţei juridice;
• tratamentul persoanelor cu probleme de comportament.
Eforturile de îmbunătăţire a sănătăţii mintale trebuie făcute în contextul ulti
melor inovaţii în ceea ce priveşte tratamentul şi îngrijirea persoanelor cu disfuncţii
mintale. Sănătatea mintală trebuie ajustată în corespundere cu reformele curente
în domeniul respectiv şi în conformitate cu politicile din alte domenii elaborate de
către autorităţi.
Protecţia sănătăţii mintale necesită a fi inclusă în serviciile sistemului de sănă
tate pe principii comunitare.
Instituţiile psihiatrice specializate necesită, la rândul lor, a fi înlocuite de servi
cii novatoare din domeniul sănătăţii mintale.
„Advoracy" este un mijloc important şi eficient de elaborare a unui complex
de acţiuni pentru a face cât mai cunoscute posibil problemele de sănătate mintală şi
includerea acestora pe agenda autorităţilor. Fiind implementate, acţiunile de Advo
racy pot conduce la îmbunătăţirea politicilor, a legislaţiei şi dezvoltării serviciilor
din domeniu.
8.5. PREVENŢIA CA ELEMENT ESENŢIAL
AL ABORDĂRII ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ
Abordarea de tip Sănătate Publică oferă încă un avantaj distinct prin faptul că
include consideraţii explicite asupra prevenţiei tulburărilor, nu doar asupra trata
mentului acestora.
Cu toate că există relativ puţine date asupra modului de a face prevenţia prima
ră a tulburărilor mintale, sunt bine stabilite asocieri mai largi între contextul social
şi bolile mintale.
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Sărăcia apare ca factorul mediator central în multe dintre aceste reiaţii comple
xe. Intr-adevăr, s-a demonstrat că sărăcia, inechităţile economice şi marginalizarea
socială sunt factori de risc pentru o serie de tulburări mintale. Cercetarea acestor
asocieri este deosebit de incitantă, deoarece „cauzalitatea"’ bolilor mintale nu poate
fi privită ca o consecinţă lineară a factorilor etiologici (de exemplu, şomajul care
cauzează depresie).
în mod tradiţional se disting trei niveluri ale prevenţiei: primar, secundar şi
terţiar (Goldberg şi Tantam, 1991; Newton, 1992; Sowden et al., 1997). Preven
ţia secundară se referă la depistarea precoce a cazurilor, de obicei prin screening,
atunci când tratamentul precoce poate îmbunătăţi semnificativ evoluţia şi efectele
bolii. Prevenţia terţiară include măsuri destinate să reducă disabilităţile datorate
bolii (Breakey, 1966). Modelul propus de Institutul de Medicină (Medical Institute,
1994), „Spectrul Intervenţiilor pentru Probleme de Sănătate Mintală”, poate avea o
valoare euristică mai mare. Acest model presupune ca cele trei faze ale prevenţiei,
tratamentului şi întreţinerii, reprezintă un continuu şi împarte prevenţia în trei sec
toare: universală, selectivă şi recomandată.
Intervenţiile universale sunt orientate către întreaga populaţie şi sunt, din mo
tive deja discutate, relativ puţin importante în acest stadiu al cunoaşterii noastre
asupra prevenirii bolilor mintale.
Intervenţiile selective ţintesc persoanele la risc şi, dat fiind că factorii de risc
sunt identificaţi mai frecvent decât cauzele tulburărilor, ne putem aştepta ca atenţia
acordată unor asemenea măsuri să crească în viitor.
Intervenţiile recomandate sunt direcţionate către persoanele la risc crescut sau
către acelea care prezintă semnele precoce ale bolii. Acest fapt poate fi numit stra
tegia riscului crescut, care încearcă să reducă factorii de risc sau impactul acestora
asupra persoanelor identificate ca fiind expuse unuia sau mai multor factori de risc
pentru tulburarea mintală.
8.6.
PROGRAMELE COMUNITARE
ORIENTATE DE SĂNĂTATEA MINTALĂ
Boala mintală este un fenomen natural, ca de altfel toate celelalte maladii.
Recunoaşterea faptului că funcţiile fizice şi psihice ale organismului nu se pot privi
aparte una de alta este primul pas spre rezolvarea multilaterală a problemei sănătăţii
şi bunăstării oamenilor.
Integrarea sănătăţii psihice în instituţiile medicinei primare va contribui la îm
bunătăţirea stării generale de sănătate a populaţiei.
Programul Suportului Comunitar (PSC) pentru promovarea Sănătăţii Psihice
- prevede 10 componente esenţiale ale unui sistem de sprijin comunitar:
1. Identificarea şi cunoaşterea persoanelor cu tulburări psihice.
2. Tratamentul psihiatric.
3. Serviciul antipsihotic, de criză.
4. Serviciile medicale şi stomatologice.
5. Cazarea.
6. Suportul de transport şi împuternicirile asistenţei.
7. Suportul semenilor, familiei şi comunităţii.
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8. Serviciile de recuperare.
9. Protecţia socială şi avocatura.
10. Managementul cazual.
Aceste sisteme de îngrijire în propria lor comunitate ajută persoanele cu tulbu
rări psihice să-şi maximalizeze potenţialul pentru dezvoltare, perfecţionare, inde
pendenţă şi integrare / reintegrare.
In general, procesul reabilitării cuprinde trei etape:
• reabilitarea medicală;
• reabilitarea profesională;
• reabilitarea socială.
îngrijirea comunitară presupune implicare şi responsabilitate socială, angajare
şi devotament pentru oameni şi sănătatea lor.
Sănătatea publică ca ştiinţă şi arta de a preveni îmbolnăvirile şi de a prelungi
viaţa îşi organizează eforturile în următoarele direcţii: controlul îmbolnăvirilor,
educarea în vederea păstrării igienei personale, organizarea de servicii medicale
şi de nursing pentru stabilirea diagnosticului şi aplicarea tratamentului preventiv,
dezvoltarea unui angrenaj social care să poată asigura fiecăruia un standard de via
ţă adecvat în vederea menţinerii stării de sănătate şi a creşterii duratei de viaţă a
individului.
Semantica referitoare la obiectivele sale s-a schimbat în timp pornind de la
perioada definirii Sănătăţii Publice. Hanlon şi Picket (1979) defineau relaţia dintre
starea de sănătate a individului şi sănătatea publică după cum urmează: „Sănăta
tea este o expresie a funcţionării fiziologice şi psihologice efective a persoanei. în
acelaşi timp, ea are şi semnificaţia de sistem de îngrijire condiţionat de cultură,
economie, legi şi guvern ce poate funcţiona într-un cadru privat sau public”.
Scopul îngrijirilor comunitare este de a promova spre binele oamenilor cel mai
înalt nivel de funcţionare mintală, fizică şi socială. Conceptul de persoană se referă
în sens larg la toate fiinţele omeneşti. în teoriile nursingului, el a căpătat comple
xitatea sa reală conferită de componentele sale biologice, psihologice şi sociale.
Pornind de la ea, asistentele sunt acelea care se îngrijesc de aspectele complexe ale
vieţii oamenilor (Ruth şi Partridg, 1978).
Cel de al doilea concept major îl reprezintă mediul, care include toţi factorii ce
afectează oamenii din interior şi exterior. Indivizii pot reacţiona în mod diferit faţă
de stimulii ambientali interni/externi. Conceptul de mediu include, de asemenea,
aspectele intelectuale, psihologice şi interpersonale ale individului care pot influ
enţa reacţiile ambientale.
Al treilea concept major - sănătatea, poate fi privită ca fiind într-o continuă
dinamică şi schimbare. Ea este dependentă de modul în care individul se adaptează
continuu la factorii de mediu şi de stres. Deoarece teoreticienii nursingului cred că
sănătatea este influenţată de mulţi factori, definiţiile date acesteia sunt mai puţin
consistente decât cele destinate celorlalte concepte.
Standardele de nursing comunitar sunt orientate mai mult spre activitatea prac
tică şi cuprind etapele de analiză, planificare, implementare şi evaluare pe baza
planului de nursing. Fiecare asistenţă comunitară dezvoltă o filozofie de nursing
bazată pe pregătirea, activitatea ei profesională şi propria personalitate. La ea mai
contribuie experienţa de lucru, colaborarea complexă cu clientul, familia, comuni
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tatea, cu ceilalţi membri ai echipei precum şi studiul permanent. Filozofia nursingulm comunitar este bazată pe „valoarea şi demnitatea individuală'.
îngrijirea în comunitate trebuie să ofere confort şi linişte, să ajute persoanele
cu probleme de sănătate să-şi vindece corpul sau să-i ajute să trăiască în demnitate
cu propriile infirmităţi.
în urma analizei definiţiilor de mai sus s-au desprins următoarele standarde
pentru practica de nursing comunitar:
1. Culegerea de date despre starea de sănătate a pacientului / clientului este
continuă şi sistematică.
2. Diagnosticul de nursing derivă din datele culese.
3. Planul de nursing include scopuri ce rezultă din diagnosticul de nursing.
4. Planul de nursing stabileşte priorităţile de îngrijire în funcţie de diagnosti
cele de nursing.
5. Intervenţia de nursing presupune şi participarea pacientului la promovarea
stării sale de sănătate, a recuperării şi menţinerii sale.
6. Acţiunile de nursing ajută pacientul să-şi mărească potenţialul de sănătate.
7. Progresul pacientului în atingerea scopurilor propuse este realizat prin par
ticiparea comună a nursei şi a sa.
8. Acţiunile de nursing implică evaluări repetate, stabilirea/reorientarea pri
orităţilor, definirea noilor scopuri şi revizuirea permanentă a planului de
nursing.
Una dintre dimensiunile asistenţei comunitare o reprezintă integrarea sa cu
celelalte servicii de sănătate mintală. Pentru realizarea ei a fost necesară introdu
cerea cunoştinţelor de psihologie comportamentală şi de dezvoltare în pregătirea
asistentelor şi recunoaşterea de către comunitate a responsabilităţilor ce le revin în
raport cu dereglările / modificările emoţionale ale cetăţenilor precum şi a valorilor
rezultate din relaţia asistentă - client şi asistentă - familie.
Mulţi membri ai diferitor clase sociale sau aparţinând grupurilor economice au
început să fie preocupaţi de valoarea menţinerii stării de sănătate a fiecărui individ.
S-a recunoscut faptul că sănătatea nu este un privilegiu al acelora care pot plăti
pentru ea, ci un drept al fiecăruia.
Serviciile de îngrijire la domiciliu sunt servicii acordate indivizilor de toate
vârstele. Ele se adresează vârstnicilor, suferinzilor cu diferite disabilităţi, bolnavi
lor aflaţi în convalescenţă care necesită îngrijiri de scurtă / lungă durată. Serviciile
de îngrijire la domiciliu pot fi specializate şi depind de natura şi dimensiunea nevo
ilor de îngrijire ale clientului.
Majoritatea spitalelor din Europa şi nu numai au astăzi propriile case de îngri
jiri, programe de planificare şi coordonare a îngrijirilor la domiciliu furnizate după
externarea din spital.
8.7. PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII MINTALE
Sănătatea mintală este ceea ce gândim, simţim, cum acţionăm şi cum facem
faţă încercărilor vieţii. Este cum ne privim pe noi înşine, vieţile noastre şi oamenii
care fac parte din ele. La fel ca sănătatea fizică, sănătatea mintală este importantă
în fiecare stadiu al vieţii omului. Sănătatea mintală include conceptul cum facem
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faţă stresului, cum ne relaţionăm cu ceilalţi şi cum luăm deciziile. Mulţi oameni pot
avea probleme de sănătate mintală într-un anumit moment al vieţii. Termenul de
sănătate mintală implică şi organizarea, şi dezvoltarea politicii de igienă mintală.
Sănătatea mintală este un concept care decurge din cel de nonnalitate, adaptat
la viaţa psihică a individului. Ea este o stare atribuită persoanei, rezultând dintr-o
„modelare valorică” a acesteia ca urmare a acţiunii exercitate asupra individului
sau a grupului de indivizi de către modelul socio-cultural. Este un concept medico-psihologic (starea de echilibru fizic, psihic şi moral), dar şi medico-profesional
(situaţia de adaptare - integrare în realitatea lumii şi în relaţiile cu ceilalţi).
Caracteristicile semnalate se regăsesc, de altfel, în definiţia propusă de Dicţi
onarul de Psihologie Larousse asupra sănătăţii: „Acest concept este strâns legat de
noţiunea de adaptare, aşa încât OMS consideră de cuviinţă să precizeze că sănăta
tea este deplina posesiune a bunăstării sociale, mintale şi fizice şi nu numai absen
ta bolilor şi afecţiunilor. Când vorbim de sănătate ne referim, în mod implicit, la
echilibrul dinamic care există între organism şi mediul său. Individul capabil să-şi
rezolve conflictele (de origine internă şi externă) şi să reziste inevitabilelor frustrări
ale vieţii sociale este un individ sănătos. Acela care nu reuşeşte lucrul acesta se
îmbolnăveşte. Simptomele nevrotice sunt expresia unei rezolvări inadecvate a ten
siunilor, pe când psihozele semnifică eşecul adaptării la lumea normală”.
Echilibrul sufletesc şi armonia fac nobleţea şi distincţia fiinţei umane. Ele sunt
condiţia esenţială a progresului individului şi a formării sale. Tocmai de aceea,
din cele mai vechi timpuri ale civilizaţiei umanităţii datează prescripţii de igienă
mintală care au devenit repere înscrise în codul socio-cultural al modelului ce con
duce societatea. Un rol esenţial revine cunoaşterii de sine şi autocontrolului, igiena
mintală fiind un mijloc de educaţie intelectuală şi morală. Spre deosebire de igiena
generală, ce formează habitudini, igiena mintală formează mentalităţi superioare de
care depind caracterul, modelarea comportamentului, normarea relaţiilor interumane, cooperarea şi toleranţa dintre indivizi, precum şi dintre indivizi şi societate.
J.Sutter defineşte sănătatea mintală ca fiind capacitatea psihicului de a funcţi
ona armonios, adaptat şi de a face faţă cu supleţe situaţiilor dificile, fiind capabil să
îşi regăsească echilibrul după confruntarea cu acestea.
Boala psihică se delimitează prin prezenţa anumitor trăiri, comportamente,
idei, convingeri, percepţii, care contrastează cu cele întâlnite în mod obişnuit, situându-se în afara marjei de variaţie caracteristică populaţiei respective şi ducând la
dezorganizarea vieţii psihice sau la o reorganizare la un nivel inferior.
Există deja suficienţi indici care atestă ameninţări asupra sănătăţii mintale
semnificative în Moldova, printre care amintim:
• deteriorarea generală a stării de sănătate a populaţiei;
• expansiunea abuzului şi a dependenţei de substanţe psihoactive;
• creşterea ratei suicidului, în special în rândul tinerilor;
• suprastructurarea cu factori de stres a societăţii (declin economic, creşterea
şomajului, scăderea nivelului de trai).
Pentru a răspunde optim nevoilor populaţiei şi pentru a asigura accesul la ser
vicii de sănătate mintală este necesar de:
• a cultiva în rândul populaţiei o mentalitate conform căreia starea de sănă
tate mintală este condiţia esenţială a dezvoltării armonioase şi echilibrate (fizică,
intelectuală şi socială a membrilor comunităţii umane respective;
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• a institui un program amplu de sănătate mintală bazat pe specificul proble
melor comunităţii umane respective, pe necesităţile acesteia;
• a depista precoce tulburările mintale şi institui imediat unele măsuri adec
vate de combatere a acestora;
• a organiza reţele de asistenţă spitalicească şi ambulatorie, organisme de
postcură şi de recuperare, care urmăresc reducerea morbidităţii, perioadei de evo
luţie a bolii, favorizând readaptarea socială, familială şi profesională - şcolară a
bolnavului mintal;
• a adopta unele măsuri speciale de recuperare a deficienţelor psihice, de
reorientare profesională;
• a rezolva problemele psiho-sociale ale copiilor inadaptaţi social, cu tulbu
rări mintale sau de dezvoltare somatică, prin instituirea unor măsuri psihologice de
ordin medico-pedagogic şi medico-psihiatric.
La fel să fie dezvoltate la mai multe niveluri: îngrijirea în servicii specializate,
îngrijirea în servicii comunitare, servicii de psihiatrie în spitalele regionale, servicii
de sănătate mintală în sistemul de îngrijiri primare, îngrijiri comunitare informale
şi autoîngrijirea.
Oferirea de servicii de sănătate mintală prin sistemul primar de îngrijire - me
dicina de familie, este considerat ca fiind unul dintre cele mai eficiente şi mai via
bile strategii pentru îmbunătăţirea accesului la serviciile de sănătate mintală şi ea
include:
• Referirea către specialistul de sănătate mintală. Serviciile primare au rolul
de punct de intrare al persoanei cu probleme sau tulburări de sănătate mintală în
sistemul de servicii şi pot să propună recomandări către serviciile specializate de
sănătate mintală după evaluarea şi identificarea primară a problemei. Avantajele
acestui sistem sunt ca medicul de familie poate face trimitere către cel mai adecvat
şi apropiat serviciu specializat.
• Psiho-educaţia fam iliei şi comunităţii. Este o realitate faptul că persoanele
cu tulburări de sănătate mintală sunt mai compliante la servicii de sănătate mintală
dacă înţeleg care este problema cu care se confruntă şi care sunt cele mai eficiente
metode de reducere a simptomelor şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii personale şi a
familiei acestuia. Aderenţa la orice formă de tratament depinde într-o măsură foarte
mare de înţelegerea mecanismelor problemelor sale şi a intervenţiilor specifice la
care el trebuie să participe. Rolul medicinei primare este unul deosebit de relevant,
în acest context facilitând recuperarea mai rapidă şi mai eficace a persoanelor cu
probleme / tulburări de sănătate mintală.
• Prevenirea tulburărilor de sănătate mintală şi promovarea sănătăţii min
tale. Această funcţie serviciilor primare de sănătate este esenţială şi ea include:
intervenţiile în criză. Serviciile primare de sănătate sunt cele mai adecvate servicii
care pot oferi intervenţii în criză pentru că sunt, de cele mai multe ori, primul
contact al persoanei cu probleme de sănătate mintală cu serviciile de sănătate. In
tervenţiile în criză previn dezvoltarea unor simptome severe şi a unor episoade
acute, precum şi deteriorarea stării de sănătate mintală a persoanei cu o problemă
de sănătate mintală.
Membrii comunităţii locale, care nu sunt profesionişti în sănătatea mintală,
pot oferi o serie de servicii, cum ar fi: coordonarea unor grupuri de suport, a unor
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asociaţii ale beneficiarilor şi a familiilor acestora, pot realiza activităţi umanitare şi
de advocacy. Profesorii şi poliţiştii reprezintă două exemple de persoane care pot
oferi servicii comunitare. Aceste grupuri profesionale au beneficiul de a fi mai uşor
acceptaţi de către comunitate şi sunt mai accesibili. Ei au un rol foarte important în
integrarea persoanelor cu tulburări de sănătate mintală în comunitate şi în promo
varea serviciilor de sănătate mintală.
• Oferirea de suport şi consiliere de bază persoanelor cu probleme de sănăta
te mintală. Aceasta include consiliere suportivă individuală, suportul oferit familiei
şi consiliere suportivă de grup oferită persoanelor cu probleme de sănătate mintală.
• Sprijinul în reintegrarea comunitară şi în activităţile de zi cu zi ale per
soanelor cu tulburări de sănătate mintală. Multe dintre persoanele cu tulburări de
sănătate mintală au dificultăţi în accesarea serviciilor necesare traiului de zi cu zi
din comunitate, cum ar fi cumpărăturile sau transportul. Serviciile informale oferă
acest sprijin acestor persoane şi le facilitează integrarea în comunitate.
• Advocacy pentru drepturile persoanelor cu tulburări de sănătate mintală.
Membrii comunităţii au un rol important în educarea şi informarea persoanelor cu
probleme de sănătate mintală şi a celorlalţi membri ai comunităţii privind dreptu
rile persoanelor cu tulburări de sănătate mintală şi dreptul la servicii de sănătate
mintală.
•
Servicii de prevenire şi promovare a sănătăţii. Membrii comunităţii se
pot implica în acţiuni de prevenire şi promovare a sănătăţii mintale. De exemplu,
profesorii pot desfăşura activităţi în şcoli de prevenţie şi promovare a sănătăţii cum
ar fi prevenţia violenţei şcolare şi a violenţei domestice.
• Identificarea problemelor de sănătate mintală şi referirea cazurilor către
serviciile de specialitate. Membrii comunităţii locale pot promova serviciile de să
nătate mintală în rândul grupurilor vulnerabile sau în cazul membrilor cu compe
tenţe minimale în sănătate mintală pot face recomandări acestora pentru a accesa
serviciile de sănătate mintală. Serviciile formale de sănătate mintală comunitară in
clud o varietate de intervenţii realizate de profesioniştii în sănătate mintală şi paraprofesionişti. Acestea sunt serviciile de reabilitare psihosocială, echipele mobile de
intervenţie în criză, serviciile terapeutice de tip rezidenţial, îngrijirile la domiciliu.
• Reabilitarea psihiatrică şi psihosocială şi tratament. Scopul acestor servicii
este de a oferi asistenţă persoanei cu tulburări de sănătate mintală în comunitatea
în care trăieşte şi de facilitare a funcţionării acesteia în mod optim în comunitate.
Există mai multe modele de servicii comunitare cum ar fi managementul de caz,
serviciile mobile sau îngrijirile la domiciliu. Alegerea unui model de îngrijire de
pinde de contextul social şi cultural în care vor fi dezvoltate aceste servicii.
• Servicii rezidenţiale. Serviciile comunitare dezvoltă şi servicii rezidenţiale
în parteneriat cu alte agenţii, cu serviciile sociale sau administraţia locală.
• Servicii de intervenţii în criză. Aceste servicii se oferă în colaborare cu me
dicina de familie care reprezintă, de cele mai multe ori, primul contact cu pacientul
într-o situaţie de criză. Serviciile comunitare fac legătura dintre serviciile primare
de sănătate şi serviciile oferite de spitalele generale. Serviciile de criză sunt adesea
oferite de echipe mobile de profesionişti în sănătate mintală. Sunt dezvoltate centre
de criză pentru persoane cu vulnerabilităţi şi probleme specifice.
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• Educaţie şi trening. Serviciile comunitare de sănătate mintală sunt adesea
implicate în educaţia şi treningul profesioniştilor din alte domenii ale serviciilor şi
a specialiştilor din medicina primară, şi a celor care lucrează în spitalele generale.
• Colaborarea cu alte servicii comunitare sau spitaliceşti. Serviciile de sănă
tate mintală trebuie să dezvolte parteneriate cu servicii din alte agenţii, cum sunt
serviciile oferite de sistemul social sau serviciile dezvoltate de ONG-uri.
• Corectare. Serviciile comunitare de sănătate mintală trebuie să dezvolte
proiecte de corectare în mod special în analiza eficacităţii unor modele de servicii
şi intervenţii specifice. Serviciile care lucrează direct cu beneficiarii pot identifica
nevoi specifice de servicii şi intervenţii.
Recomandări din Raportul mondial al sănătăţii pentru 2005.
- Acordarea tratamentelor în sistemul primar.
- Disponibilitatea medicamentelor psihotrope.
- Oferirea îngrijirilor comunitare.
- Educaţia şi instruirea publică.
- Implicarea comunităţilor, a familiilor şi a consumatorilor/utilizatorilor.
- Elaborarea politicilor, a programelor şi a legislaţiei naţionale.
- Dezvoltarea resurselor umane.
- Monitorizarea sănătăţii comunitare.
- încurajarea investigaţiilor şi studiilor.

CAPITOLUL 9

A L C O O L IS M U L

9.1. ASPECTE GENERALE. ISTORIC

Alcoolismul a fost dintotdeauna o problemă medico-socială acută. Pe parcur
sul cunoaşterii lui noţiunea de „alcoolism” se lărgea şi se aprofunda. Astfel s-a
conturat conţinutul complex al termenului, prezentând aspectul medical şi social
al problemei.
Aspectul social dezvăluie prejudiciile spirituale, demografice, economice şi
biologice legate de consumul excesiv al băuturilor spirtoase atât la însuşi consu
matorii, cât şi în întreaga societate. Aspectul medical integrează dereglările psihice
şi viscerale, endocrine, neuro-humorale şi alte schimbări patologice în organism
legate nemijlocit de alcoolizarea cronică sau apărute în urma ei. Ambele aspecte
tangenţiază la nivel de cauză şi consecinţă.
Primele informaţii despre beţie ca fenomen de maladie le întâlnim în scrierile
lui Hippocrate, Galen. Insă o reflecţie ştiinţifică patologia medicală alcoolică a că
pătat numai în ultimele două secole.
In anul 1819, Vril-Kramer K.M., medic moscovit, introduce termenul de „dipsomanie”. In lucrarea sa „Dipsomania şi tratamentul acesteia” el scria „Beţia fiind
determinată de motive moraliceşti, într-un şir de cazuri trece în accese dipsomanice, care trebuie privite ca fenomene morbide. Acest necaz este bazat pe legile pato
logice şi nu este străin iscusinţei medicului, prin urmare este o suferinţă fizică”.
în anul 1849, pentru prima dată se introduce termenul de „alcoolism cronic”
de către cercetătorul ştiinţific, activistul pe teren social, suedezul Magnus Huss. în
lucrarea sa devenită clasică „Alcoolismul cronic ori maladia alcoolică cronică” au
torul tratează noţiunea de alcoolism cronic ca totalitatea dereglărilor din organism
generate de consumul abuziv de băuturi spirtoase.
Cu timpul, termenul acesta capătă o semnificaţie socio-medicală, indicând
consumul alcoolului ca atare, influenţa lui asupra altor valori ale societăţii umane
ca moravuri, munca etc. şi fenomenul de „beţie” cu un amplu spectru al consecinţe
lor ei. Larga utilizare a termenului „alcoolism cronic” de mulţi autori face cuprinsul
lui variat şi nu delimitează noţiunea de „beţie”.
S.S.
Korsakov (1913) introduce termenul „alcoolism cronic” în manualul
de psihiatrie m paralel cu termenii „beţia” şi „beţia permanentă”.
Necesitatea depistării precoce a alcoolismului a generat noţiunea de alcoolism
habitual, care denumeşte etapa incipientă a maladiei alcoolice.
De menţionat că termenul „alcoolism cronic” a fost şi rămâne prioritar în lite
ratura medicală. El a fost ulterior folosit în calitate de sinonim al termenilor intoxi
caţie alcoolică cronică şi etilism.
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La temelia raţionamentelor despre maladie se pune consumul sistematic al al
coolului şi cantitatea lui folosită. O clasificare de acest gen aparţine renumitului
medic canadian J. Jellenek. Ea a fost aprobată de Organizaţia Mondială a sănătăţii
(1854) şi se practica în multe ţări. Conform acestei clasificări alcoolismul parcurge
patru faze:
- Faza beţiei simptomatice sau faza prealcoolică. Consumul alcoolului este
social şi moral motivat, dar se evidenţiază toleranţa sporită, amnezii alcoolice;
- Faza prodromală. Alcoolul se transformă în remediul cu ajutorul căruia
bolnavii jugulează atracţia către el. Alcoolul devine idee obsesivă, se consumă în
cantităţi mari;
- Faza critică sau crucială. Lipseşte controlul asupra cantităţii alcoolului
consumat. Ebrietăţile sunt pronunţate. Bolnavii se retrag de la activitate, întrerup
relaţiile cu prietenii. Apar conflicte în familie, idei de gelozie, necesitate diminuată
în alcool dimineaţa cu consum în doze mari spre seară;
- Faza cronică. Pentru ea este tipic consumul de alcool de dimineaţă, dipsomanii de lungă durată, conflicte în societate. Pacientul devine transparent, el nu
ascunde viciul său, consumă surogate. Scade toleranţa către alcool.
De menţionat ca şi viziunea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii asupra terminologiei şi noţiunii alcoolismului la fel a parcurs o evoluţie.
In prezent se dă preferinţă folosirii „conceptului a doi pivoţi” : „problemele
legate de alcool” şi „dependenţa alcoolică” (Edwards et al., 1977). Se consideră că
aceste formulări diagnostice vor reorienta pe toţi clinicienii spre un spectru larg de
măsuri profilactice în întreaga populaţie şi spre intervenţii individuale.
9.2. FORMELE DE CONSUM AL ALCOOLULUI
Formele de consum al alcoolului pot fi divizate în trei grupe:
a) forme de consum al băuturilor alcoolice admise de societate în situaţii con
crete de ritualuri, obiceiuri, tradiţii etc.;
b) forme de consum abuziv - prenozologice -a l băuturilor spirtoase;
c) forme patologice de consum al băuturilor spirtoase.
De menţionat că în populaţie există persoane care se abţin de la consumul
băuturilor spirtoase - abstinenţi. E.E. Behtel (1986) îi divizează în două grupe:
abstinenţi absoluţi care nu consumă băuturi spirtoase cel puţin în timp de un an;
abstinenţi relativi - consumatori de băuturi alcoolice extrem de rar (2-3 ori pe an
în cantitate de până la 100 ml de vin). Ei consumă alcool fară dorinţă, de obicei la
insistenţa celor din jur. Abstinenţii alcătuiesc circa 10% din populaţie. Mai frecvent
ei se întâlnesc în loturile vârstelor extreme - până la 20 şi mai sus de 60 de ani.
Femei abstinente sunt de 2 ori mai multe (12,8%) decât bărbaţi (6,8%). Motivele
abstinenţei sunt intoleranţa biologică a alcoolului. înrăutăţirea stării sănătăţii, edu
caţia în spirit puritan în familie sau considerente religioase.
Consum întâmplător al băuturilor spirtoase. Se realizează în cazuri de săr
bători, evenimente festive familiale. Persoanele în cauză se familiarizează, de obi
cei, târziu cu consumul de alcool. Ele manifestă o toleranţă mică faţă de alcool cu
efect neînsemnat de euforizare, nu selectează băuturile alcoolice, fiind indiferenţi
faţă de gustul şi proprietăţile acestora.
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Periodicitatea consumului de alcool la aceşti oameni e de 1 dată în 2-3 luni
până la 1-2 ori pe lună. Reţinerea de la alcool este uneori interpretată incorect.
Ebrietatea e de grad uşor, neînsemnată, rar mediu, moderată. Nu se pierde controlul
asupra comportării, cantităţii alcoolului consumat. Atenţia, memoria, gândirea, pro
cesele asociative, conştiinţa nu se schimbă. Această formă de consum al alcoolului
este practicată de circa 38% din populaţie, inclusiv 16% bărbaţi şi 58% femei.
Consumul moderat de alcool. Se înregistrează la circa 32% din populaţie,
18% din femei, 48% din bărbaţi. Este răspândit aproximativ egal între toate vârstele
şi se observă, ca şi consumul întâmplător, după vârsta de 14-18 ani pentru bărbaţi
şi 16-21 ani pentru femei. în cadrul acestei practici se cultivă deprinderea. Evoluţia
procesului de deprindere cu alcool este plană, fară perioade de întreţinere. Deprin
derea se formează către vârsta de 25-35 de ani. Efectul de euforie este moderat.
Apare senzaţia saturaţiei de alcool, care este şi mecanismul limitării consumului.
Regularitatea consumului lipseşte. Pretextele sunt situaţionale, fiind recunoscute
de majoritatea populaţiei ca importante şi admisibile. Se realizează, de obicei, de
1-4 ori pe lună, la un consum de 100-150 ml băuturi spirtoase recalculate în rachiu.
Persoanele în cauză manifestă semne de ebrietate, însă tablourile clinice nu sunt
diferenţiate. Durata stării de ebrietate este mică. în această formă de consum înce
pe constituirea dependenţei de alcool, însă ea nu prezintă un rol important în viaţa
omului. Băutorii, după chefuri, nu au senzaţii neplăcute drept consecinţe. Alcoolul
se consumă în familie sau în cadrul unui grup de prieteni.
Consumul sistematic de alcool. Se observă la circa 13% din populaţie, fi
ind de 2,5 ori mai frecvent la bărbaţi decât la femei. Folosirea alcoolului are loc
mai des, creşte doza alcoolului consumat, se lărgeşte gama pretextelor episoadelor
alcoolice. Efectul euforic este destul de pronunţat, apar variante de ebrietate în
urma transformării ei clinice. Consumul băuturilor spirtoase se include în stereoti
pul dinamic al comportamentului. Acest consum are început precoce (12-13 ani).
Deprinderea alcoolică se formează în timp scurt şi devine stabilă la vârsta de 16-20
de ani. Toleranţa sporeşte. Se constituie necesitatea, dependenţa de alcool la 23-30
de ani. Cantitatea de alcool consumat atinge 200-400 ml de rachiu cu o periodici
tate de 1-2 ori pe săptămână. Efectul saturaţiei întârzie. După excese alcoolice se
observă labilitatea vegetativă, deprimarea capacităţii de muncă, disconfort general
nepronunţat, astenie uşoară. Valorile personalităţii deviază spre băuturi alcoolice.
Consumul lor, trăirea stărilor de ebrietate devin modul principal de a căpăta plă
cere, satisfacţie. Această transformare permite de a privi consumul sistematic ca
accentuare alcoolică a personalităţii.
Consumul de alcool ca obişnuinţă. Se întâlneşte la circa 6.6% din populaţie,
inclusiv 11,6% de bărbaţi şi 1.9% de femei. La persoanele în cauză persistă nece
sitatea în alcool. Sporeşte frecvenţa consumului şi cantitatea alcoolului folosit. Se
manifestă parţial dezadaptarea socială. Necesitatea alcoolului nu se apreciază ca
patologică, dar e pronunţată şi concurează cu necesităţile de bază ale personalităţii.
Apare fenomenul ebrietăţii obligate. Se pierde capacitatea de reacţie. Se prelungeş
te perioada de ebrietate. Ultima devine polimorfă. Apare fenomenul goanei după
euforie, se delimitează fazele euforică şi narcotică. în unele cazuri euforia trece
în disforie cu comportări antisociale. Creşte toleranţa faţă de alcool. Fenomenul
saturării întârzie şi mai mult.
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Consumul alcoolului ca obişnuinţă se apreciază de unii clinicieni deja ca un
stadiu al alcoolismului cronic (A.N. Molohov, lu.E. Rahalski, 1959). E.E. Behtel
(1986) tratează acest stadiu ca formă de consum prenosologic, numind-o prealcoolism. In descrierea ei autorul foloseşte semne clinice care, după A. A. Portnov şi
I.N. Piatniţkaia, determină gradul întâi al alcoolismului cronic.
Consumul sistematic şi consumul ca obişnuinţă decurg abuziv şi sunt însoţite
de unele semne de maladie. Ele corespund noţiunii „beţie”. Ambele, dar mai ales
cel sistematic, formează fenomenul clinic „alcoolism habitual”, iar persoanele vi
zate - grupul de risc.
Formele patologice de consum al alcoolului se întâlnesc în cadrul alcoolismu
lui cronic. Prin intermediul lor se declanşează mecanismele patogenetice interioare
ale maladiei alcoolice, fapt ce exclude identificarea lor cu noţiunea „beţie”.
Astfel, o noţiune succintă evidenţiază conţinutul socio-medical al consumului
de alcool. Evolutiv el apare în următoarea continuitate: consum admisibil; consum
abuziv - beţie; consum patologic.
Există două forme de dependenţă faţă de alcool: psihologică şi fiziologică sau
fizică. Ambele fenomene determină tabloul clinic al alcoolismului, fiind pe larg
elucidate în manuale şi monografii de specialitate.
în ultimii ani, sociologii, psihologii sociali, filozofii fac referiri la dependenţa
alcoolică socio-culturală. Sub acest termen se subînţelege acea stare social-psihologică a individului în care el este predispus, hotărât către consumul alcoolului,
decis să participe în ritualele alcoolice existente în societate cu mult mai înainte
de a începe real consumul alcoolului. Această dependenţă nu prezintă o patologie
psihofiziologică individuală, ci o patologie socială, care se manifestă prin dereglări
ale procesului de adaptare normală a individului ca personalitate către mediul său
social (N.S. Larionov, 1989). Conform părerilor autorului, domeniul dependenţei
alcoolice socio-culturale poate servi drept bază pentru interpretarea etiologiei con
sumului de alcool ca maladie socială.
Fenomenul dependenţei socio-culturale este considerat de unii autori mecanis
mul de pătrundere a consumului de alcool în rândurile adolescenţilor. în materialele
Biroului Regional European (1993-1994) s-a publicat că la vârsta de 15 ani 96,2%
din băieţi şi 90,7% din fete din Austria cunosc deja gustul alcoolului, în Belgia 92,6% din băieţi şi 90,7% din fete consumă băuturi alcoolice, iar în Cehia - 95,4%
din băieţi şi 96,6% din fete consumă alcool o dată în săptămână, dintre care 35,6%
băieţi şi 11,5% fete şi mai frecvent.
Formele patologice de consum sunt condiţionate de aşa mecanisme clinice
ca dependenţa psihologică şi fiziologică cu pasiune patologică primară, care se
provoacă situaţional sau apare spontan, şi pasiune patologică secundară ce se ma
nifestă după ingerarea unei doze nu prea mari. în ultimul caz bolnavul este lipsit
de capacitatea controlului asupra cantităţii alcoolului consumat, din care cauză el
poate atinge stări de ebrietate pronunţată cu diferite grade de amnezie.
Forma de consum al alcoolului cu exces de o singură zi. După excesul alcoolic
apar simptoame de intoxicaţie cu dezgust la alcool şi diferite repausuri între excese.
Apare la alcoolismul de gradul întâi.
Forma de consum al alcoolului de tippseudodipsomanie. Alcoolul se consumă
regulat timp de 2-3 zile, până la o săptămână. Debutul excesului este situaţional.
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Deseori se realizează la sfârşitul săptămânii „alcoolismul sfârşitului de săptămâ
nă” , jncetarea excesului la fel este situaţională: lipsa de bani, conflicte în familie
etc. în acelaşi timp, toleranţa pentru alcool şi necesitatea în el persistă. Bolnavii
renunţă la consumul de alcool până la o săptămână şi mai mult. Fenomenul dat se
observă în alcoolismul de gradul doi.
Consumul de alcool în form ă neîntreruptă pe fundalul toleranţei sporite. Con
tinuitatea lui e de la câteva săptămâni până la câteva luni. Se consumă cantităţi mari
de alcool, preponderent în a doua jumătate a zilei. întreruperile în consum sunt
scurte şi nu depind de starea sănătăţii pacientului, ci de împrejurări. Este caracteris
tică pentru alcoolismul de gradul doi.
Forma „ intermitentă” de consum al alcoolului. Pe fundalul consumului de
lungă durată şi în doze mari de alcool, periodic, în decursul câtorva zile se folosesc
cantităţi maxime de alcool pentru persoana în cauză. Este caracteristică pentru gra
dul doi şi începutul gradului trei al alcoolismului cronic.
Forma de consum al alcoolului de tip dipsomanie veridică. Primar apare atrac
ţia patologică spontană, însoţită de senzaţii neplăcute în organism, dereglări afec
tive. Primele zile se consumă doze mari de alcool, apoi, în urma scăderii toleranţei
faţă de alcool, dozele de băuturi spirtoase se micşorează progresiv. în cele din urmă
organismul devine intolerant, consumul alcoolului se întrerupe. Abstinenţa e pro
nunţată. Este tipică pentru gradul trei al alcoolismului cronic.
Forma neîntreruptă de consum al alcoolului p e fundalul toleranţei scăzute. Se
folosesc doze mici de alcool cu interval de 1-2 ore, inclusiv noaptea. Bolnavul se
găseşte mereu în stare de ebrietate. Sindromul de abstinenţă se manifestă numai la
stoparea alcoolizării. E caracteristic pentru alcoolismul de gradul trei.
9.3. IM PACTUL M EDICO-SOCIAL AL ALCOOLISMULUI
Consumul abuziv de alcool, după cum se ştie, sporeşte morbiditatea somatică
şi psihică a populaţiei. Mortalitatea cauzată de alcoolism şi maladiile legate de el,
conform datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, cedează numai bolilor cardio
vasculare şi tumorilor maligne. Cercetările ştiinţifice organizate de companiile de
asigurare socială din SUA au arătat că nivelul de mortalitate între persoanele consu
matoare sistematic de alcool e de două ori mai înalt decât la cele abstinente. Abuzul
de alcool, după D. Cahalam şi R. Room (1972), scurtează durata vieţii aproximativ
cu 20 de ani.
Există o corelaţie între consumul de alcool şi mortalitatea legată de hepatite
le cronice şi cirozele hepatice. Conform datelor statistice ale Organizaţiei M ondi
ale a Sănătăţii (1990-1993), nivelul mortalităţii prin ciroze hepatice variază de la
54,8 cazuri în Ungaria, 38,1 cazuri în România, 26,9 cazuri în Portugalia şi Italia
până la 4,4 cazuri în Norvegia şi 2,1 cazuri la 100 mii de locuitori în Irlanda.
Valori similare ale mortalităţii prin ciroze hepatice se constată şi în ţările conti
nentului American: Mexic - 48,6; Chili —42,8; Argentina - 13,3; SUA - 11,6;
Canada - 9,3 cazuri la 100 000 locuitori. în Republica Moldova acest indice în
anul 1995 alcătuia 90,5 cazuri.
Sunt cunoscute gastritele alcoolice cronice, ulcerul stomacal şi duodenal, enterocolite la pacienţii cu alcoolism. A.K. Kaceaev (1970) a atestat la 44,8% din
alcoolici patologia aparatului digestiv.
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Un impact deosebit are alcoolismul în maladiile cardiovasculare. Alcoolul
atacă verigile sistemului cardiovascular. De aceea consumatorii de alcool suferă
frecvent de maladie coronariană şi hipertensiune arterială, 91% din acutizările hi
pertensiunii arteriale sunt precedate de abuz de alcool. Aceeaşi corelaţie se observă
la ictus cerebral şi boala ischemică.
Cu sporirea alcoolismului ca maladie, s-a constatat că răspândirea alcoolis
mului variază între 10 şi 100 de bolnavi la 1 000 de locuitori. I.V. Streliciuk, bazându-se pe datele statistice mondiale, afirmă că 6% din consumatorii de alcool se
îmbolnăvesc de alcoolism. în perioada 1930-1965 numărul bolnavilor de alcoolism
în diferite ţări a crescut de la 15 până la 50 de ori.
Actualmente apar informaţii despre „posibilul rol pozitiv al unor doze mici
de alcool pentru sănătate*’, despre „posibilul efect de protejare contra maladiei co
ronariene a cordului”. Informaţia e mai mult decât concisă, dar Oficiul Regional
European al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii o dă intens publicităţii, motivând
că ştiinţa s-a concentrat asupra aspectului negativ al alcoolului, iar cel pozitiv nu
e studiat.
Alcoolul are acţiune depresivă asupra sistemului imun, modifică reactivita
tea organismului, favorizând astfel procesele inflamatoare, morbiditatea sistemului
pulmonar, inclusiv tuberculoza. Conform unor autori, 30-40% din bolnavii cu tu
berculoză sunt bolnavi de alcoolism.
Morbiditatea în rândurile consumatorilor abuzivi de alcool e circa de două ori
mai mare decât în populaţie. Bolile la această categorie de pacienţi au o evoluţie
trenantă. Conform unor date, 6,8% din populaţie se confruntă anual cu problemeje
„dependenţei alcoolice” şi „abuzului de alcool” şi circa 18,9% în decursul vieţii. în
clinicele de profil general ale multor ţări diagnosticul de alcoolism se stabileşte la
25-35% din pacienţii bărbaţi şi la 6-9,6% din pacienţii femei (Association National
de Prevention de l’Alcoholisme, 1992).
în spitalele de psihiatrie contingentul de bolnavi cu alcoolism şi psihoze al
coolice constituie de la 20% (Badia P, 1985) până la 30% (Feurelein W., 1985)
(Swedish Counicil for Information on Alcool).
B.D. Petracov (1972), J. Mozer (1974), A.K. Kaceaev, I.G. Urakov (1975) au
demonstrat că răspândirea alcoolismului variază de la 10 până la 100 de bolnavi la
1 000 de locuitori. I.V. Strelciuc, bazându-se pe datele statisticii mondiale, indică o
incidenţă a alcoolismului egală cu 2-6% .
Creşte numărul de femei afectate de această maladie. Astfel, în perioada 19641985, raportul dintre femeile şi bărbaţii alcoolici a sporit în republică de la 1:10 la
1:4. S-au agravat procesele reproductive. Studiile clinice au arătat că la femeile con
sumatoare de alcool graviditatea şi naşterile decurg normal în doar 9,5% din cazuri
şi doar 40,5% din copii se nasc sănătoşi (L. Cunicovschi, M. Ziniac, 1978). Con
sumatorii de alcool cauzează 28-40% din mortalitatea în urma căderilor; 30-40%
- din mortalitatea în incendii; 30-34% - în urma înecului. Circa 60% de suicide
se realizează în stare de ebrietate (CCSA/ARF, 1993; C.J. Sherpitel, N. Rozovsky,
1990). Este, de asemenea, un important factor criminogen - majoritatea agresiu
nilor, furturilor, accidentelor de circulaţie revin pe seama persoanelor alcoolizate.
O cotă de 41% din divorţuri este motivată de beţia şi alcoolismul soţilor. în
familiile în care soţul consumă sistematic alcool avorturile sunt în medie de 2-2,5
ori mai frecvente decât în cele sănătoase.
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Un factor alarmant este că 79% din întregul volum de vin produs în lume se
vinde pe piaţa Europei, 14,1% - pe piaţa Americii, 5,6% - în Africa, 1,1% - pe
piaţa Asiei şi 0,2% - în Australia. Asemenea contraste se observă şi referitor la alte
băuturi spirtoase.
Efectele alcoolului asupra sănătăţii publice depind nu numai de cantitatea al
coolului consumat, dar şi de structura băuturilor spirtoase, calitatea lor, frecvenţa
consumului, concentraţia şi dozele folosite, precum şi de vârstă, sex şi starea socia
lă a consumatorului. Nivelul de consum al alcoolului nu e constant. El diferă de la o
ţară la alta şi depinde de nivelul de dezvoltare economică, valorile spirituale, gradul
de cultură al populaţiei, de măsurile de control asupra alcoolului etc.
Măsurile antialcoolice în Republica Moldova au fost mai eficiente în perioada
campaniei din 1985, când consumul de alcool s-a micşorat cu 78,3%, constituind
1,5 I de alcool absolut pe cap de locuitor. Graţie acestor măsuri, s-a ameliorat să
nătatea publică: în perioada anilor 1959-1987 mortalitatea generală a scăzut cu
14,3%, a sporit natalitatea cu 11,1% şi excedenţa naturală a populaţiei cu 27,5%.
S-a micşorat mortalitatea prin maladii ale sistemelor cardiovascular cu 25,7%, di
gestiv - cu 39.8%, pulmonar - cu 25,1% şi prin hepatite cronice şi ciroze hepatice
- c u 13,7%. Letalitatea în staţionarele narcologice s-a micşorat de 7 ori.
Odată cu demonopolizarea şi liberalizarea pieţei alcoolului, a sporit nivelul de
consum al alcoolului. Drept urmare se observă corelaţii directe între fazele dinami
cii nivelului sporit de consum al alcoolului şi etapele strategiilor de control asupra
lui.
Combaterea alcoolismului este o problemă majoră pe care omenirea încearcă
să o soluţioneze de-a lungul mileniilor. De acum în China antică prin decret se in
terzicea consumul de alcool. Paralel cu măsuri restrictive, educative, legislative au
fost elaborate diferite forme de asistenţă medicală bolnavilor de alcoolism.
Actualmente direcţia principală de activitate antialcoolică în Republica Mol
dova este micşorarea nivelului de consum al alcoolului. Sarcina Guvernului e să
nu admită o creştere a acestui indice peste 6 I de alcool absolut pe cap de locuitor
către anul 2015.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă ca fiecare ţară să-şi elaboreze o
politică naţională proprie faţă de consumul de alcool. Atitudinea populaţiei faţă de
alcool în diferite ţări depinde de nivelul cultural şi bunăstarea poporului, de tradiţii
şi normele morale şi etice ale lui. Deci şi conţinutul politicii trebuie să fie neuni
voc. Această problemă a fost abordată la Carta Conferinţei de la Paris (1995), care
stipulează 5 principii etice şi 10 strategii de activitate referitoare la alcool. Carta a
fost semnată şi de Republica Moldova.
Oficiul Regional European al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii a adoptat al
doilea Plan European de Acţiuni privind combaterea consumului de alcool pentru
anii 2000-2004. în Republica Moldova se perfectează proiectul Legii cu privire
la controlul asupra alcoolului, educarea populaţiei în spiritul abstinenţei şi evitării
consecinţelor consumului de alcool. Legea va exprima prioritatea Sănătăţii Publice
în acţiunile politice ale Republicii Moldova în conformitate cu articolul 158 din
Tratatul de la Amsterdam al Uniunii Europene.
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CAPITOLUL 10

N A R C O M A N IA

10.1. SCURT ISTORIC
Plantele care conţin substanţe stupefiante sunt cunoscute încă din antichita
te. Papirusule Edvin, Smit, Herst, Cester-Bitti conţin sfaturi privind întrebuinţarea
unor astfel de plante. Oamenii din trecut cunoşteau efectul sedativ al macului şi
cânepei, dar aceste substanţe se întrebuinţau numai în ceremoniile rituale.
Istoricii consideră că răspândirea drogurilor a început din Orient, zona Mării
Mediterane prin Persia şi India, mai târziu prin China. Apoi au apărut drogurile şi
în Europa prin Turcia, Iran şi Statele Orientului Apropiat.
După războiul franco-prusian din anii 1870-1871 în Europa a avut loc pri
mul „vârf' al narcomaniei. Al doilea episod similar s-a atestat după primul Război
Mondial. Măsurile întreprinse, legile emise în diferite ţări, lichidarea depozitelor de
droguri au contribuit la atenuarea acestui fenomen negativ.
Narcomania ca un flagel social a apărut în anii ’60 ai secolului al XX-lea în
SUA şi Canada. Din anii 80 răspândirea narcomaniei a căpătat un caracter de epi
demie la scară mondială. Cam din această perioadă se observă răspândirea narco
maniei şi în Republica Moldova.
10.2. POLITICA Şl STRATEGIA NAŢIONALĂ
DE COMBATERE A NARCOMANIEI
Consumul de droguri şi traficul ilicit al substanţelor cu efect stupefiant la sfâr
şitul secolului al XX-lea a devenit una din cele mai periculoase probleme sociale
care preocupă întreaga comunitate internaţională.
Asambleea Generală a ONU a proclamat deceniul 1991-2000 perioada de
combatere a consumului ilicit de substanţe cu efect stupefiant şi a propus fiecărui
Guvern şi Parlament să elaboreze şi să perfecteze legislaţia ce vizează problema
combaterii acestui flagel. Declararea consumului de droguri în afara cadrului legal
şi majorarea bruscă a preţurilor de procurare a lor creează condiţii favorabile de
apariţie a grupărilor criminale, organizarea traficului ilicit al drogurilor cu dezvol
tarea narcobusinessului.
în ultimii ani am devenit martorii tragediei ce se desfăşoară în Europa de Vest,
unde se depistează o creştere bruscă a persoanelor infectate cu HIV. Conform date
lor OMS, în anul 1999 în Europa de Vest au fost infectate de SIDA circa 130 de mii
persoane, ceea ce constituie 75% din cazurile noi depistate.
Majoritatea dintre aceste persoane sunt consumatori de droguri. Aceeaşi ten
dinţă se observă şi în Republica Moldova: 84,3% din bolnavii infectaţi cu HIV sunt
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consumatori de droguri. Accesibilitatea drogurilor în Republică este determinată
de câţiva factori, dintre care o deosebită importanţă au drogurile de origine vege
tală - macul opiaceu şi cânepa indiană, care sunt cultivate sau cresc spontan pe tot
teritoriul republicii.
Strategia naţională de combatere şi profilaxie a narcomaniei şi infecţiei cu HIV
este bazată pe politica naţională în domeniul ocrotirii sănătăţii şi protecţiei sociale,
pe de o parte, şi pe relaţiile internaţionale în combaterea răspândirii consumului de
droguri şi micşorării ofertei, pe de altă parte.
Comunitatea internaţională, a aprobat trei Convenţii asupra stupefiantelor
(1961, 1971 şi 1988), la care Republica Moldova a aderat în 1995. Un rol deosebit
în aceste convenţii revin problemei cultivării, producerii, traficului şi consumului
ilicit de droguri şi limitării acestei activităţi prin perfectarea legislaţiei.
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea „Cu privire la circulaţia sub
stanţelor narcotice, psihotrope şi a precursorilor” nr.382-XIV din 06.05.1999. A
fost alcătuită o comisie şi elaborat un Program de Combatere a Narcomaniei şi Narcobusinessului. în baza acestui Program Ministerul Sănătăţii a aprobat „Măsurile
de realizare a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 303 din 30 martie 2000:
Cu privire la aprobarea Programului de combatere a Narcomaniei şi Narcobusinessului pe anii 2000-2001”.
Narcomania a devenit un factor serios ce influenţează negativ dezvoltarea so
cietăţii, prezentând pericol pentru sănătatea publică.
începând cu anul 1986, răspândirea narcomaniei în Republica Moldova are un
caracter epidemic. Experienţa multor ţări europene ne atestă că în urma implemen
tării măsurilor efective în lucrul de educaţie şi profilaxie în rândurile populaţiei şi
cu persoanele din grupurile de risc s-a micşorat răspândirea narcomaniei şi a infec
ţiei cu HIV, nivelul lor rămânând stabil în prezent.
10.3. DEFINIŢIE. ASPECTE GENERALE
Definiţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii: Narcomania este un complex
de probleme medico-sociale şi legale, ce apar în legătură cu consumul drogurilor
şi altor substanţe stupefiante de către o pătură a populaţiei. Nerezolvarea acestor
probleme cauzează prejudicii sănătăţii populaţiei, economiei, ordinii legale.
în aspect medical narcomania este o boală grea, care afectează toate organe
le şi sistemele organismului, inclusiv creierul, ficatul, cordul, glandele cu secreţie
internă, ca urmare a folosirii substanţelor narcotice fară prescripţia medicului şi a
substanţelor cu efect stupefiant, care provoacă dependenţă psihică şi fizică.
Narcomania este un flagel care se pare că atrage până Ia 25% din populaţia
Globului, repartizată inegal geografic.
Prin definiţie dependentul este o persoană care nu poate trăi normal decât cu
ajutorul unei substanţe vegetale sau chimice ce îi provoacă o stare de bine (la înce
putul drogării), obişnuinţa fară de care se simte rău şi chiar nu mai poate exista, al
cărei efect e în scădere dacă nu se măreşte doza şi care, în esenţă, îşi face rău sieşi
şi celorlalţi. Sieşi, pentru că narcomania este un suicid lent, iar celorlalţi, pentru că
drogul costă bani, întrucât cel care se droghează cheltuieşte banii familiei, lezând
drepturile celorlalţi membri ai ei, sau comite acte antisociale, pentru a face rost de
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ei. Debutul e precoce, în anii de şcoală, dar vulnerabilitatea maximă se observă la
adolescenţi. Narcomania constituie o atracţie patologică pentru substanţe de prove
nienţă vegetală sau chimică, ce condiţionează pasiunea pentru consumul lor perma
nent şi în doze tot mai mari. Ca urmare a obişnuinţei persistente orice întrerupere
a drogării provoacă abstinenţă - o stare fizică deosebit de chinuitoare însoţită de
dereglări neuropsihice.
Prezintă pericol orice doză de narcotic, inclusiv consumul de o singură dată.
Deja de la a doua probă, pe nesimţite, însă inevitabil se formează deprinderea - de
pendenţa psihică şi fizică de drog. Atunci când este lipsit de stupefiant, omul trece
printr-o stare chinuitoare de abstinenţă: îl torturează angoasa şi disperarea, durerile
din oase şi muşchi, devine iritat şi nerăbdător; ca într-un calvar, suferă de insomnii
grave şi vise de coşmar.
Reluarea consumului preparatelor cu efect stupefiant pune capăt acestei cazne,
însă nu pe mult timp. Organismul cere un nou stres. Şi din nou, sub acţiunea drogu
lui, se excită sistemul nervos. Pot apărea spaima fară motiv, o exaltare bolnăvicioa
să, iluzii şi halucinaţii. Mai apoi, însă, survine inhibiţia, asemănătoare căderii de pe
un pisc într-o prăpastie adâncă.
Prin folosirea îndelungată a drogurilor se deformează catastrofal calităţile per
sonalităţii, are de suferit şi fizicul. Epiderma se subţiază, zbârcindu-se, îmbătrâ
neşte şi se usucă. Părul se răreşte şi cade. Mâinile şi picioarele tremură. Cordul
funcţionează aritmie.
Substanţa narcotică se caracterizează prin 3 criterii: medical, social şi juridic.
Din punct de vedere juridic substanţa se apreciază ca narcotică numai când
sunt prezente toate trei criterii.
Criteriul medical - când substanţa consumată influenţează asupra sistemului
nervos central, aceasta fiind cauza consumării ei fară prescripţia medicului.
Criteriul social apare atunci când consumul substanţelor narcotice capătă sem
nificaţie socială şi Ministerul Sănătăţii apreciază substanţa în cauză drept narcotică
şi o include în Lista substanţelor narcotice.
Toleranţa este fenomenul când doza următoare de drog nu diminuează suferin
ţele psihice şi fizice chinuitoare ale narcomanului şi el este nevoit să mărească doza
drogului, care uneori provoacă decesul.
Dependenţa psihică este tendinţa morbidă de a consuma periodic sau sistema
tic preparatul care provoacă spontan schimbarea stării psihice.
Dependenţa fizică - apare imediat după dependenţa psihică şi se numeşte sin
dromul de abolire sau sindromul de abstinenţă. Dependenţa fizică e consecinţa mo
dificării tuturor funcţiilor organismului la injectarea sistematică a drogurilor. La
întreruperea drogării organismul reacţionează rapid cu manifestări psihice şi fizice
chinuitoare, ce dispar numai după injectarea următoarei doze de drog.
Ebrietatea narcotică (intoxicaţia) este starea ce apare după injectarea drogului
şi se caracterizează prin pierderea conştiinţei de diferite grade la consumarea som
niferelor, sedativelor, tranchilizantelor şi prin conştiinţa obnubilată, denaturată la
consumarea preparatelor opiacee sau haşişului. Ebrietatea narcotică are specificul
ei în funcţie de drogul consumat. Semnele generale ale ebrietăţii narcotice sunt:
dereglări de conştiinţă, tulburări vegetative, euforie.
Abstinenţa (sindromul abstinent, sindromul de deposedare, foamea narcotică)
- apare la bolnavii la care persistă dependenţa psihică şi fizică de droguri după 6-42
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de ore de la încetarea drogării. Această stare poate ameninţa viaţa bolnavului prin
manifestări grave: colaps, insuficienţă cardiacă acută, dereglări de ritm cardiac, ac
cese convulsive, psihoze. Sindromul abstinent are specificul său la diferite droguri.
Semnele generale sunt: dereglări de dispoziţie şi comportament, dereglări somatovegetative şi neurologice.
10.4. RĂSPÂNDIREA NARCOMANIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Consumul de droguri şi traficul ilicit de substanţe stupefiante la sfârşitul seco
lului al XX-lea a devenit una dintre cele mai periculoase probleme sociale, ce ia
proporţii globale, ameninţând întreaga comunitate internaţională.
Asambleea Generală a ONU a proclamat deceniul 1991 -2000 perioada de com
batere a consumului ilicit de substanţe stupefiante şi a propus statelor să elaboreze
şi să perfecteze legislaţia ce vizează problema combaterii acestui flagel.
Narcomania în Republica Moldova ia proporţii din ce în ce mai mari, devenind
un factor serios ce influenţează negativ dezvoltarea societăţii şi prezintă pericol
pentru sănătatea publică. în anul 1999 au fost depistaţi şi luaţi în evidenţă 1485
de bolnavi de narcomanie, ceea ce constituie 107% în comparaţie cu anul 1998 şi
245% în comparaţie cu anul 1995. Numărul adolescenţilor depistaţi în anul 1999
s-a mărit cu 38% faţă de anul 1998 şi cu 512% faţă de anul 1995. Incidenţa mor
bidităţii la 01.01.2000 a constituit pe republică 34,5 la 100 mii de locuitori (1995
- 20,6), inclusiv în oraşe - 98,7 (1995 - 59,0) şi în raioane - 8,6 (1995 - 5,2). La
01.01.2000 se aflau la evidenţă 4436 de bolnavi de narcomanie. în comparaţie cu
anul 1998 numărul bolnavilor s-a mărit cu 26,0%, iar cu anul 1995 - cu 255,0%.
Narcomania afectează persoane tot mai tinere: dacă în anii precedenţi narcomanii sub 25 de ani constituiau 83-84%, în anul 1999 ei au constituit 88,3%, inclu
siv 11,2% femei. Conform datelor Ministerului Sănătăţii, numărul consumatorilor
de droguri se estimează la 50-55 mii de persoane.
Consumul de stupefiante în afara cadrului legal şi majorarea bruscă a preţu
rilor de procurare creează condiţii favorabile pentru apariţia grupurilor criminale,
organizarea traficului ilicit al stupefiantelor cu formarea narcobusinessului. Odată
cu deschiderea hotarelor şi migrarea populaţiei, în Republica Moldova au devenit
frecvente cazurile de folosire a heroinei, amfetaminelor etc. Datele statistice arată
că în fiecare an decedează 120-140 de persoane consumatoare de droguri. Majori
tatea deceselor sunt cauzate de hiperdozarea stupefiantelor.
O problemă foarte importantă este răspândirea infecţiei cu HIV în rândurile
narcomanilor. Din numărul narcomanilor aflaţi în evidenţă 722 infectaţi cu HIV.
După datele statistice, în familiile narcomanilor se află mai mult de 1 000 de co
pii de diferite vârste. Motivele consumului sunt: curiozitatea - 46,3%, imitaţia
- 12,0%, influenţa ambianţei - 39,2%.
10.5. MĂSURILE CU CARACTER MEDICAL
ÎN COMBATEREA NARCOMANIEI
Măsurile medicale de combatere a pasiunii pentru narcotice nu întotdeauna au
efectul scontat. întreruperea forţată a drogării şi încercarea creării dezgustului faţă
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de drog sunt inutile. Nu-şi ating scopul nici măsurile respective faţă de narcomani,
când Secţia de tratament al acestor pacienţi seamănă mai mult cu o închisoare decât
cu o instituţie medicală: ferestre cu gratii, uşi de metal, garduri înalte şi protecţia
poliţiei.
Medicina modernă posedă metode şi mijloace de ameliorare a stării fizice a
bolnavului, dar ea dispune de metode modeste de influenţare asupra psihicului bol
navului. Lupta cu acest viciu impune măsuri sociale radicale, cum ar fi: soluţio
narea problemelor economice, lichidarea căilor de pătrundere în ţară a drogurilor,
educaţia pentru sănătate a tinerilor, condamnarea subculturii narcoticelor. E necesar
ca din grădiniţe de copii, şcoală să fie începută psihocorecţia. Medicul, psihologul,
pedagogul trebuie să cunoască trăsăturile de caracter, de comportament ale perso
nalităţii copilului, adolescentului. Ei trebuie să fie consultanţi la care tinerii ar putea
să se adreseze în perioada crizelor cu care se confruntă.
O problemă actuală este depistarea semnelor consumului de droguri. Primele
schimbări de comportament se observă în familie, în şcoală. Această informaţie
nu întotdeauna ajunge la medici. Teama de a fi internat în spital, de a fi exclus din
şcoală îl împiedică pe copil să se adreseze la medic când simte nevoie de ajutor.
Numai colaborarea strânsă dintre părinţi, profesori şi pedagogi, pe de o parte, şi
medici, psihologi, sociologi, lucrători ai organelor legislative, de cealaltă parte, pot
da rezultate pozitive în preîntâmpinarea narcomaniei.
La prima etapă a tratamentului un rol important îl au medicamentele. Ele se
utilizează pentru lichidarea intoxicaţiei cu droguri, înlăturarea stării penibile de de
posedare, a pasiunii morbide pentru drog, pentru ameliorarea depresiei, deprimării,
melancoliei - simptoamele acestei intoxicaţii.
Chack Diderick a fondat în anul 1958 în Marea Britanie o „Comună de trata
ment” denumită „S1NANON”, iar Mareck Kotanscki din Polonia - o clinică spe
cială „MONAR”. Internarea este benevolă. Durata tratamentului e de cel puţin 2
ani. Pentru încălcarea regimului antinarcotic, prin decizia colectivului, se aplică
pedeapsa cu externarea imediată din clinică. Eficacitatea tratamentului în aceste
instituţii este înaltă - până la 60%. Succesul este asigurat de respectarea regimului
şi de dorinţa bolnavului de a se izbăvi de „moartea albă”.
10.6. FACTORII CARE FAVORIZEAZĂ CONSUM UL DE DROGURI
Studierea narcomaniei a arătat drept cauzele apariţiei pasiunii dăunătoare faţă
de droguri: curiozitatea şi imitarea modului de comportament caracteristic adoles
cenţilor şi tineretului.
S-au stabilit 4 grupuri de factori, care contribuie la apariţia narcomaniei:
1. accesibilitatea drogurilor;
2. motive sociale, care uşurează primul pas spre narcomanie;
3. psihologia omului, starea psihologică în momentul dat. care îl implică în
consumarea drogurilor;
4. predispoziţia ereditară psihică şi fizică - ereditatea propriu-zisă.
Accesibilitatea drogurilor. în Republica Moldova există o corelaţie între
răspândirea narcomaniei şi accesibilitatea drogurilor. Accesibilitatea macului
somnifer şi a cânepei indiene pe întreg teritoriul determină tipurile principale ale
narcomaniei.
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Din numărul total al narcomanilor luaţi în evidenţă 46% folosesc droguri pre
parate din macul somnifer, 12% - preparate din cânepă indiană. 36% consumă
droguri de ambele tipuri. Numai 6% din narcomani folosesc droguri de altă prove
nienţă. în ultimii ani a crescut consumul abuziv de tranchilizante.
M otive sociale. Un motiv social semnificativ care duce la drogare este moda
sau „imitarea” formelor străine de comportament. Pentru însuşirea normelor de
comportament social e nevoie de efort, de cunoştinţe şi voinţă. Mulţi adolescenţi
nu posedă aceste calităţi, fiindcă nici în familie, nici în şcoală nu au primit educaţia
necesară.
Conflictele cu rudele apar din cauza încăpăţânării adolescentului de a se in
tegra în familie. Apare izolarea, înstrăinarea sistematică, starea de nervozitate şi
suspiciune. Adolescentul caută în consumul drogurilor soluţia tuturor problemelor,
iar în persoana celor cu care se droghează - „înţelegerea” de care este lipsit în fa
milie.
Factori psihologici care duc la drogare. Deformarea morală a personalităţii
- falsitatea, meschinăria, simularea, eschivarea de la o muncă social utilă, dezechi
librul psihic - toate acestea se numesc psihopatie. Cauza principală a narcomaniei
nu e atât disarmonia caracterului, deşi aceasta prezintă importanţă, cât ignorarea
valorilor morale ale societăţii.
Se ţine cont şi de maladiile suportate în copilărie, unele dintre care contribuie
la formarea labilităţii emoţionale, de consecinţele patologiei intranatale, traumelor
natale, maladiilor infecţioase. Un rol important îl joacă alcoolizarea părinţilor în
momentul conceperii fătului, abuzul precoce de alcool din partea tinerilor. Conse
cinţele acestor fenomene asupra creierului se exprimă prin scăderea intelectului,
ce duce la dificultăţi în însuşirea materialului şi de comunicare, stopând procesul
socializării. Aceasta provoacă situaţii confiictuale în familie, la şcoală şi este cauza
tensiunii emoţionale permanente.
O altă categorie de narcomani o alcătuiesc persoanele cu apatie emoţională.
Rolul eredităţii în dezvoltarea narcomaniei. Rolul acestui factor în dezvolta
rea narcomaniei este incomplet studiat. Un experiment a demonstrat că 62% dintre
copiii din familiile de narcomani, spre deosebire de cei educaţi în familii ai căror
membri nu consumau droguri, începeau mai devreme sau mai târziu să consume
stupefiante.
10.7. PROBLEMELE NARCOM ANIEI ÎN MEDICINĂ
Pentru combaterea efectivă a narcomaniei se impune depistarea precoce a con
sumatorilor de droguri şi alte stupefiante. Pentru aceasta medicii de familie trebuie
să cunoască semnele ebrietăţii narcotice, ale abstinenţei narcotice, manifestările
fizice (corporale) şi tulburările psihice caracteristice narcomanului.
Eficacitatea depistării acestor consumatori depinde de conştiinciozitatea me
dicilor, pregătirea specială, contactul lor cu cabinetele de narcologie din cadrul
policlinicilor şi al instituţiilor de narcologie.
Cele mai caracteristice simptome ale narcomaniei sunt ebrietatea narcotică şi
abstinenţa descrise în capitolul corespunzător.
Bolnavii de narcomanie se adresează în instituţiile curative în stare de ebri
etate, când nu au posibilitatea de a procura droguri pe altă cale. în abstinenţă, ei
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urmăresc obţinerea unui certificat de boală şi prescrierea de preparate narcotice (la
policlinici) şi a drogurilor în tratamentul de staţionar. în acest scop ei îşi agravează
starea de abstinenţă, cerând preparate narcotice. Dereglările somato-neurologice
accentuate, aspectul asemănător cu cel al bolnavilor cu stări patologice somatice
grave pot induce în eroare medicii.
Intoxicaţia cronică cu droguri provoacă tulburări metabolice - ale glucidelor,
lipidelor, proteinelor, ceea ce provoacă scăderea reactivităţii imunologice, astfel
încât orice boală iifecţioasă sau somatică poate avea sfârşit letal.
Pentru procurarea drogurilor consumatorii de opiacee simulează diverse stări
patologice somatice, iar cei care folosesc efedrina - astmul bronşic.
Medicul va suspecta că este indus în eroare la prezentarea de către bolnav a
acuzelor agravate, ce nu corelează însă cu starea obiectivă a acestuia şi care au un
caracter intenţionat - de a procura droguri. în aşa situaţie este necesar de a repeta
investigaţiile peste un oarecare timp. Ebrietatea şi abstinenţa narcotică sunt stări
variabile şi peste o oră-două starea bolnavului se schimbă.
în staţionar bolnavii narcomani manifestă un comportament specific: prezintă
diverse acuze, permanent se află lângă cabinetul medicilor, salonul de proceduri,
cabinetul asistentelor medicale. Ei se oferă să îndeplinească mici servicii, se laudă
că pot rezolva orice problemă, că au legături cu oameni influenţi etc.
Cum trebuie să procedăm când suspectăm pacienţi 1 că foloseşte narcotice sau
alte substanţe cu efect stupefiant? Ordinele speciale ale Ministerului Sănătăţii re
glementează acţiunile medicilor din medicina generală în depistarea şi combaterea
narcomaniei.
în astfel de cazuri medicul trebuie să descrie minuţios acuzele şi starea pacien
tului în fişa clinică de ambulatoriu şi să-l informeze pe şeful instituţiei. La rândul
său, şeful instituţiei pe parcursul a trei zile informează în scris instituţia narcologică, prezentând următoarele date: numele şi prenumele, anul naşterii, locul de trai şi
diagnosticul prezumtiv. Cazul este înregistrat. Instituţia de narcologie pe parcurs de
o lună informează instituţia dată despre rezultatele înregistrării şi măsurile efectua
te de către instituţia narcologică şi recomandările pentru specialistul corespunzător
din medicina generală.
10.8.
INSTITUŢIILE
DE EDUCAŢIE ŞI PROFILAXIE A NARCOMANIEI
Crearea sistemului de profilaxie şi depistarea precoce a consumului de droguri
printre elevii instituţiilor de învăţământ este o problemă medico-ptdagogică actu
ală. Actualitatea acestei probleme e determinată de consumarea activă a drogurilor
şi a altor substanţe cu efect stupefiant printre inele pături ale tineretului, in profi
laxia şi depistarea precocc a consumatorilor de droguri şi a altor substanţe cu efect
stupefiant printre elevii instituţiilor de învăţământ sunt antrenate toate persoanele
responsabile de educaţie şi dezvoltarea moral? a adolescenţilor: pedagogi, părinţi,
medici, lucrători ai organelor legislative.
Pentru depistarea elevilor narcomani cor ducerea instituţiilor de învăţământ
trebuie să colaboreze cu instituţiile narcologiee, cabinetele pentru adolescenţi
din policlinici şi cu organele legislative în persoana com isiilor pentru adoles
cenţi ale poliţiei.
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Măsurile profilactice ale narcomaniei la elevi includ:
1. Efectuarea educaţiei antinarcotice.
2. Efectuarea examenului profilactic cu participarea medicului psihiatru-narcolog.
3 V Selecţionarea din contingentul general de elevi a „grupului de risc”.
In instituţiile de învăţământ se va crea o atitudine intransigentă faţă de con
sumul de droguri. Elevii trebuie să fie convinşi că pot primi asistenţa necesară
anonim în orice probleme legate de narcotizare, atât din partea pedagogilor, cât şi
a medicilor.
în cazurile când elevii se adresează după ajutor, e necesar ca medicii să se
conducă strict de principiile eticii medicale, manifestând stimă faţă de pacient, în
credere în el şi asigurând păstrarea secretului profesional.
„Grupul de risc” este compus din elevii predispuşi la narcotizare, inclusiv:
- elevii cu predispoziţie ereditară în privinţa consumului de droguri;
- elevii cu devieri de comportament, determinate de consecinţele unor lezi
uni organice precoce, posttraumatice. diverse patologii înnăscute sau dobândite;
- elevii dificili din familii destrămate, incomplete, confiictuale ale căror
membri fac abuz de alcool, droguri etc.
E de datoria profesorilor să le explice elevilor toată dauna provocată de narcomanie, să-i ferească de ispita drogurilor, a toxicomaniei, să-i înveţe să se opună
îndemnurilor de tipul „încearcă cel puţin o singură dată”.
10.9. FAMILIA ŞI PROBLEMELE NARCOMANIEI
în sfera educaţiei familiale, profilaxia narcomaniei poate fi realizată cu suc
ces numai dacă metodele medico-pedagogice de formare a unei personalităţi ar
monioase se combină cu prevenirea factorilor psihofiziologici şi sociali dăunători.
Profilaxia narcomaniei în familie e posibilă numai când măsurile sunt susţinute de
programele statale de dezvoltare a societăţii, orientate spre educaţia intransigenţei
faţă de droguri.
Profilaxia narcomaniei în familie presupune ca părinţii să fie bine familiari
zaţi cu factorii şi cauzele acestui viciu. Cei mai vulnerabili sunt adolescenţii, în
special la vârsta de 12-18 ani. Pentru a nu deveni victime ale influenţei subculturii
narcomane părinţii trebuie să ştie cum îşi petrece fiul lor timpul liber, trebuie să
existe centre speciale de ajutor pentru familii şi adolescenţi, unde ei să poată primi
consultaţii din partea medicului, sociologului şi pedagogului în domeniul educaţiei
familiale şi recomandări concrete cu privire la relaţiile dintre adolescenţi şi maturi
în familie.
în acţiunile de educaţie antinarcotică o mare importanţă are controlul minuţios
asupra dezvoltării socio-psihologice a adolescentului, corectarea la timp a devieri
lor depistate.
Factorul decisiv în profilaxia narcomaniei, din primele zile ale vieţii copilului,
trebuie să fie ambianţa sănătoasă în familie. Scandalurile permanente, atitudinea
umilitoare a tatălui faţă de mamă şi invers, beţia, infidelitatea în căsnicie, tutelarea
sporită a adolescentului mai ales din partea mamei pot fi acei factori care îl fac pe
adolescent să adere la compania narcomanilor.
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CAPITOLUL 11

TUBERCULOZA

11.1. ASPECTE GENERALE.
ELEMENTE DE EPIDEMIOLOGIE DESCRIPTIVĂ
îngrijorarea noastră faţă de tuberculoză este îndreptăţită, întrucât tuberculoza
este una dintre maladiile care pot fi prevenite, dar încă omoară milioane de oameni
în fiecare an. Tuberculoza este o boală cunoscută de omenire din timpuri străvechi,
în antichitate, legea regelui Hammurapi conţinea paragraful, în care se stipula, că
soţul poate să-şi părăsească soţia bolnavă de „cihotcă”. Din monumentele arhi
tecturale ale Chinei Antice observăm, că TBC era cunoscută cu 6 secole î.Hr., sub
denumirea de ,.ceao-ping” . Hippocrate a descris forma clinică a bolii numind-o
„ftizia”. Aşadar, TBC a fost cunoscută din timpuri străvechi, iar datorită particu
larităţilor de manifestare ea a rămas actuală pe parcursul mai multor secole, deşi
în ultimele decenii pare a fi o problemă medico-socială, care din nou ameninţă
sănătatea omenirii.
Preocupările de combatere a TBC continuă să aibă o pondere înaltă datorită
faptului că în ultimii ani s-a semnalat o creştere considerabilă a acestui flagel. As
tăzi există un număr enorm de bolnavi cronici şi baciliferi, care impun societăţii
serioase probleme de sănătate şi epidemiologie.
Recunoscând, că tuberculoza este una dintre cele mai uitate ameninţări ale
sănătăţii şi că epidemia de TBC a ieşit de sub controlul multor părţi ale lumii, OMS
în aprilie 1993 a proclamat-o totuşi primejdie globală. Conform calculelor, numărul
total de bolnavi pe Glob atinge 15-20 min. de oameni, în fiecare an îmbolnăvinduse încă 4-5 mln.. dintre care 3-4 mln. decedează anual. 2/3 din toţi bolnavii şi dece
daţii sunt din ţările în curs de dezvoltare: din Asia, Africa şi America de Sud, unde
tuberculoza poate fi atribuită bolilor epidemice, fară vreo tendinţă vizibilă de di
minuare. Cei mai mulţi bolnavi au fost înregistraţi în ţările Asiei Mijlocii, cărora le
revin sub 50% din cazuri, regiunii de Vest a Oceanului Pacific-2 0 % , ţărilor Africii
- 11% şi în ju r de 7% regiunii de Vest a Mării Mediterane, Europei şi Americii.
Nici o ţară din lume nu poate ignora pericolul actual al epidemiei de TBC
pentru sănătatea populaţiei sale. în următorii 10 ani se vor înregistra aproximativ
90 mln. de cazuri noi de tuberculoză, majoritatea din ele fiind în grupa populaţiei
apte de muncă (20-40 de ani). Dacă atitudinea faţă de problema în cauză nu se va
modifica radical, aproape 30 mln. din cei care se vor îmbolnăvi vor deceda în ace
iaşi 10'a n i
Conform recomandărilor OMS, tuberculoza poate fi considerată lichidată doar
atunci când morbiditatea formelor infecţioase va fi egală cu un caz la 1 mln. de
locuitori. Pentru comparaţie, în Republica Moldova avem în prezent 689 bolnavi la
1 mln. de locuitori.
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în Europa, tuberculoza în sec. al XIX-lea a avut o tendinţă de creştere, fiind o
cauză tragică a deceselor. în operele ,.La Boheme” şi „La Traviata” ambele eroine
mor de tuberculoză. De tuberculoză decedează şi romanticul poet englez Shelly. în
Galeria de artă de la Oslo. pictura datată cu sec. al XIX-lea „Copilul bolnav” clar o
fetiţă murind de tuberculoză.
Pe Tera, în fiecare secundă o persoană este infectată, în fiecare 4 sec 1 persoană
se îmbolnăveşte şi în fiecare 10 sec. o persoană decedează de tuberculoză. O per
soană netratată poate infecta anual alte 10-15 persoane. 25% de decesele din grupul
de populaţie economic productivă sunt cauzate de TBC.
Conform estimărilor în a. 2020 circa 1 mlrd. de oameni se vor infecta, 200
milioane se vor îmbolnăvi şi 70 de milioane vor muri din cauza TBC, dacă lupta
contra tuberculozei nu va lua amploare.
Conform datelor buletinului TBC al OMS, a. 2000, incidenţa cu TBC a sporit
în ultimii 5 ani în SUA, Norvegia cu 20%, în Italia, Spania cu 28%, în multe ţări ale
Africii, Asiei, Americii Latine incidenţa cu TBC a depăşit considerabil nivelul de
200 de cazuri Ia 100 000 de persoane (India, Nigeria, Peru, Africa de Sud, Filipine,
Bolivia, Zambia etc.).
Care sunt cauzele principale ale acestui fenomen?
- Mărirea bruscă a migraţiei, care a cauzat ieşirea de sub observaţia medici
lor a unor grupe de populaţie.
- înrăutăţirea măsurilor de combatere, de profilaxie şi depistare precoce a
TBC, mai ales în grupele unde există riscul sporit de îmbolnăvire cu tuberculoză.
- Mărirea numărului de îmbolnăviri cu progresarea formelor distructive şi a
celor rezistente, care condiţionează dezvoltarea tuberculozei ireversibile cu o letalitate foarte înaltă. Circa 50 min. de oameni anual pot fi infectaţi cu forme rezistente.
Recent, OMS a numit 15 ţări, în care ponderea bolnavilor cu forme rezistente con
stituie de la 4 Ia 22%. Printre ele sunt Rusia, Ucraina, Bielorus, Moldova şi câteva
ţări din Transcaucazia şi din Asia Mijlocie.
- Situaţia social-economică, sărăcia, şomajul, subfinanţarea sistemelor de
sănătate în general şi a serviciului ftiziatric în special, lipsa de medicamente, etc.
11.2. COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ
ÎN PROBLEM A COMBATERII TBC
Morbiditatea tuberculoasă în ţările Europei de Est, Europei Centrale şi în ţările
- foste republici ale URSS pe parcursul ultimilor 5 ani a crescut destul de conside
rabil. Cele mai mari niveluri (°/00<10) s-au înregistrat în România (87,0 cazuri), Tur
kmenistan (70,2), Kazahstan (61,7), Moldova (59,9), Kârgâzstan (56,0), Lituania
(50,4), Horvatia (50,5), Uzbekistan (44,7). Cele mai mici niveluri s-au înregistrat
în Armenia (16,8), Albania (18,8), Bosnia (18,6), Cehia (18,1).
Prima organizaţie internaţională, care a început să se ocupe sistematic de com
baterea TBC în diferite ţări şi de coordonarea cercetărilor ştiinţifice în acest dome
niu, a fost Uniunea Internaţională de Combatere a TBC (UIC TBC), înfiinţată în
1920 din iniţiativa savanţilor şi a medicilor din 33 de ţări.
Obiectivele cle bază a acestei uniuni au fost:
1.
Organizarea şi desfaşurea conferinţelor internaţionale pe problemele
combatere a TBC.
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2. Informatizarea pe larg despre cercetările efectuate în diferite ţări privitor la
profilaxia şi tratamentul TBC.
3. Acumularea şi studierea informaţiei statistice despre răspândirea TBC.
începând cu 1959, UIC TBC activează în comun cu OMS.
Activitatea OMS în combaterea TBC.
Această activitate are următoarele obiective:
1. Realizarea cercetărilor epidemiologice în ceea ce priveşte afectarea popu
laţiei cu această maladie şi a legităţilor de răspândire a ei.
2. Planificarea şi coordonarea programelor naţionale de combatere a TBC.
3. Elaborarea şi aplicarea în practică a metodelor efective de imunoprofilaxie,
desăvârşirea vaccinului BCJ.
4. Strategia DOTS (Duality Observed Treatment Short course).
5. Pregătirea cadrelor.
6. Asigurarea cu literatură.
Activitatea OMS în combaterea TBC se desfăşoară în două direcţii:
Prima direcţie se rezumă la efectuarea profilaxiei specifice a TBC, adică rea
lizarea riăsurilor de combatere a TBC printre populaţia sănătoasă. Aceste măsuri
includ • accinarea BCJ, imunoprofilaxia şi microradiografia.
D.recţia a dona include realizarea măsurilor în scopul diminuării „rezervoru
lui de infecţii”. Esenţa acestei măsuri se exprimă în depistarea precoce a bolnavilor
cu TBC şi a persoanelor, la care progresarea procesului poate produce eliminarea
de bacili.
Actualmente TBC este considerată mai mult o maladie de caracter social.
Aspectele biologice şi medicale ale problemei în cauza sunt secundare şi joacă un
rol nesemnificativ în ameliorarea stării epidemiologice la aceste maladii. Aceas
ta, însă, nu înseamnă, că nu trebuie de studiat aspectele medicale şi biologice de
combatere a TBC, atât în plan ştiinţific, cât şi în plan practic. Trebuie să reţinem
faptul că aspectele sociale sunt prioritare şi principale în combaterea TBC.
Evident este faptul că asupra esenţei sociale a tuberculozei nu influenţează
intensitatea activităţii serviciului ftiziatric. O anumită influenţă asupra acesteia o
au doar măsurile statale.
Factorii social-igienici de bază, care influenţează morbiditatea TBC:
1. Condiţiile de trai.
2. Condiţiile de muncă.
3. Nivelul culturii sanitare.
4. Nivelul general de cultură.
Caracterul social al TBC se determină prin:
1. Nivelul de răspândire (morbiditate, mortalitate).
2. Influenţa asupra indicilor demografici şi indicilor sănătăţii publice.
3. Prejudiciile economice (costul unui caz în SUA - 2 000$ per pacient,
costul unui caz rezistent - 2 5 0 000$ per pacient).
Caracterul medical:
1. Dificultăţi în diagnostic.
2. Tratament îndelungat.
3. Formele rezistente.
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Printre persoanele bolnave primar de TBC 0,5% sunt săracii şi vagabonzii,
10-20% - cei reîntorşi din închisori. 20-50% - alcoolicii. Un rol deosebit în spori
rea morbidităţii cu TBC îl joacă migratia populaţiei (5-10%), locuitorii căminelor
(10-15%) şi nocivitatea profesională. In legătură cu aceasta, în cazul adresării la
medic cu orice întrebare de sănătate, categoriile sus numite de persoane trebuiesc
investigate obligator la TBC.
Influenţa serviciului medico-sanitar, inclusiv şi ftiziatric asupra indicilor epidemiologici ai TBC se referă preponderent la ameliorarea activităţii diagnostice şi
curative. Una din probleme este rezistenţa medicamentoasă a TBC faţă de prepa
ratele utilizate acum în practică (tratamentul formei rezistente este de 2,5 ori mai
costisitor).
S-a stabilit, că bărbaţii se îmbolnăvesc mai frecvent decât femeile şi mai ales
în vârsta de peste 40 de ani. Populaţia rurală se îmbolnăveşte de 1,5 ori mai frec
vent decât cea urbană. Aceasta se explică prin volumul şi eficacitatea insuficientă a
măsurilor de combatere a TBC la sate, legate de unele dificultăţi obiective (factorii
geografici, demografici, ecologici, profesionali si socio-psihologici).
Factorii de risc:
1. Malnutriţia, persoanele în vârstă, săracii.
2. Migraţia, refugiaţii.
3. Fumatul, alcoolismul.
4. Patologiile cronice, HIV, diabetul, silicoza.
DEPISTAREA TBC

Depistarea TBC se efectuează prin d.ferite metode. Examenele profilactice,
care includ: radiografia, diagnosticul tuberculinic şi examenul bacteriologic, condi
ţionează depistarea tuberculozei la 40-45% din pacienţi. încă 40-45% din cazurile
de TBC se depistează în cadrul examenelor de ambulatoriu asupra persoanelor care
solicită asistenţă medicală pentru afecţiuni ale aparatului respirator, iar 10-15% din
pacienţi sunt internaţi în staţionarele somatice, unde se stabileşte diagnosticul de
TBC. Uneori ftizia poate fi detectată prin investigaţii instrumentale, chirurgicale,
anatomomorfopatologice.
Căile de depistare:
1. Căutarea tuberculozei la toţi pacienţii, care solicită asistenţă medicală:
Depistarea precoce a TBC depinde nu numai de medicii ftiziatri, dar în mare
măsură şi de medicii instituţiilor medicale de alte specialităţi, din punctele medi
cale ale şcolilor şi ale altor instituţii preşcolare. 70-80% dintre bolnavii luaţi în
evidenţa dispensarelor sunt depistaţi de CMF.
2. Examinarea contacţilor. La dispensarul ftiziatric se invită toţi cei care sunt
în contact cu bolnavul la domiciliu şi la serviciu. Prin această metodă se depistează
circa 5% din bolnavi.
3. Examenele medicale profilactice:
a) Examenele profilactice sunt obligatorii pentru:
• copii şi adolescenţi;
• lucrătorii instituţiilor preşcolare şi şcolare;
• elevi;
• studenţi;
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• lucrătorii cu nocivităţi profesionale;
• lucrătorii din alimentaţia publică, frizerii, conducătorii auto.
b) Examene profilactice pentru restul populaţiei: 1 dată în doi ani.
în ultimul timp se depistează mai mulţi bolnavi din subgrupa ,.b,‘, decât din „a”.
c) Microradiografia (fluorografia).
Adresarea tardivă a bolnavilor la dispensarul ftiziatric se explică prin:
1. Lipsa simptomelor în faza iniţială a bolii.
2. Atitudinea incorectă a bolnavului faţă de sine şi faţă de sănătatea proprie.
3. Incompetenţa medicilor (este necesar de a organiza conferinţe clinice
p e problemele cazurilor netratate la timp cu invitarea medicilor ftiziatri
pentru dezbateri).
4. Refuzul de la efectuarea microradiografiei.
5. Pericolul radiologie.
în ultimii ani depistarea precoce a TBC este dificilă din următoarele cauze:
1. Există părerea, că microradiografia în masă nu este efectivă, deoarece pen
tru a depista un bolnav trebuiesc investigaţi 5 000 de persoane. O atare situaţie
epidemiologică se observă în ţările dezvoltate ale Europei şi Americii. Cu toate
acestea, părerea discutată nu poate fi extinsă pe teritoriile, unde un bolnav de tuber
culoză se depistează la 800-1 000 de persoane.
2. Pericolul radiologie. în cazul microradiografiei efectuate o dată pe an, ni
velul radiologie general se măreşte de 1,5 ori. Acest fapt timp îndelungat n-a pro
vocat nici o panică. însă teoria acţiunii ireversibile a radiaţiei ionizante a produs
spaimă. A fost stabilit, că doza de radiaţie nu întotdeauna determină nivelul efectu
lui biologic: o doză comparativ mare poate fi inofensivă, iar alta mică - să producă
afecţiune. în acest context, unii cercetători şi-au expus părerea privitor la legătura
dintre investigaţiile radiologice şi sporirea morbidităţii oncologice şi dereglările
embriogenezei.
CONTROLUL ŞI PREVENIREA TBC

1. Profilaxia specifică (include vaccinarea şi revaccinarea). Plenitudinea imu
nizării nou-născuţilor trebuie să constituie 93%.
Rolul vaccinării în profilaxia TBC. Vaccinul BCJ din bacteriile Kalmet-gheren
se fabrică din tulpina vie atenuată de Micobacterium bovis. Acest vaccin este utili
zat în scopul profilaxiei TBC din a. 1921. în 1993 au fost vaccinaţi circa 85% din
copn (în 172 de ţări unde se utilizează imunizarea BCJ).
în ultimii 10 ani au fost efectuate 14 cercetări în 12 ţări privind eficacitatea
vaccinului BCG. Rezultatele atestă mari variabilităţi în ceea ce priveşte problema
în cauză. Astfel, s-a ajuns la concluzia, că vaccinarea BCG influenţează slab rezul
tatele globale de combatere a TBC.
Deoarece eficacitatea BCG este destul de variabilă, ea trebuie să fie examinată
ca un compartiment suplimentar în programele naţionale de combatere a TBC.
2. Depistarea cazului.
3. Chimioprofilaxia (cu virajul probei TBC a contacţilor).
4. Educaţia pentru sănătate (emisiuni radiofonice, TV, prelegeri etc.).
5. Profilaxia socială - ameliorarea condiţiilor de trai, aranjarea la lucru etc.
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11.3. ACTIVITATEA CM P ÎN COMBATEREA TBC
Activitatea Centrelor de Medicină Preventivă în combaterea TBC prevede:
1. Intensificarea profilaxiei specifice a TBC prin lărgirea vaccinării şi revaccinării.
2. Ameliorarea activităţii în focarele de TBC. Focarul trebuie să fie vizitat în
decurs a 3-7 zile de către ftiziatru şi epidemiolog, care clarifică următoarele probleme:
- tratamentul bolnavului (ambulatoriu sau staţionar);
- concretizează numărul de persoane care locuiesc împreună cu bolnavul,
vârsta lor, ocupaţia şi locul de muncă;
- examinează condiţiile de trai şi materiale ale familiei;
- realizează măsuri antiepidemice şi profilactice.
3. Depistarea TBC la etapa iniţială a bolii.
4. Evidenţa strictă a bolnavilor cu forme contagioase.
Profilaxia specifică în cadrul CIE.
1. întocmirea planului de vaccinare şi revaccinare pe raion, oraş, republică.
Planurile se întocmesc ţinând cont de numărul de populaţie şi structura pe vârste.
2. împreună cu instituţiile ftiziatrice se întocmesc planurile de examinare radiologică a contingentelor decretate:
- lucrătorii instituţiilor pentru copii;
- lucrătorii maternităţilor;
- lucrătorii care muncesc în condiţii nocive;
- conducătorii auto şi controlorii;
- lucrătorii din alimentaţia publică, magazine, ospătării;
- frizerii.
11.4. PR O G R A M U L N A ŢIO N A L A N TITBC
Programul naţional antiTBC a fost adoptat în octombrie 1996 şi este bazat pe
strategia OMS - DOTS, pe care Banca Mondială a recunoscut-o ca unul dintre cele
mai eficiente programe medicale din punct de vedere economic.
Programul dat reprezintă o varietate a asistenţei antiTBC în RM, care se bazea
ză pe cooperarea dintre sectoare şi dezvoltarea asistenţei medicale primare.
Scopul programului:
• De a stopa epidemia TBC cu reducerea până în anul 2005 a indicilor de
incidenţă şi mortalitate şi prevenirea formelor rezistente.
Obiectivele:
• Atingerea descoperirii celor 70% din pacienţi cu frotiu pozitiv.
• Tratarea a 85% de cazuri noi de TBC pulmonar microscopic pozitiv.
Principiile implementării:
• Angajamentul guvernului.
• Detectarea pasivă dintre simptomatici după spută de pe frotiu examinată la
microscop.
• Chimioterapia DOTS a tuturor pacienţilor cu formă evolutivă şi pacienţilor
cu frotiu pozitiv.
• Oferirea regulată şi neîntreruptă a medicamentelor.
• Monitorizarea îndeplinirii şi evaluarea Programului.
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ELEMENTELE-CHEIE ALE PROGRAMULUI:

1. Definirea cazului de TBC:
- locul bolii TBC;
- dificultatea bolii;
- rezultatul sputei la BAAK;
- istoria tratamentului precedent.
2. Detectarea TBC:
- prin intermediul evidenţei pasive printre populaţia simptomatică prin
cooperarea dintre MF şi ftiziopulmonologi,
- programul nu recunoaşte microradiografia topografică ca metodă de de
terminare a TBC, profilul pozitiv este o analiză mai bună.
Algoritmul depistării TBC, organizarea serviciului bacteriologic „Ghidul exa
minării microscopice a sputei în diagnosticul TBC” sunt elaborate de MS.
3. Scheme standardizate de tratament - DOTS:
- aplicarea schemelor standard;
- tratament observat direct de personalul medical;
- urmarea tratamentului pe toată perioada.
4. Oferirea medicamentelor:
- procurarea centralizată;
- aprovizionarea în cantitatea şi sortimentul necesar;
- promovarea controlului calităţii medicamentelor;
- oferirea gratuită a modului antiTBC pentru pacienţi,
5. Monitorizarea tratamentului, criterii:
- evoluţia bacteriologică;
- monitorizarea administrării medicamentelor;
- evoluţia pacienţilor clinici;
- monitorizarea X-rav.
6. Organizarea serviciilor de control.
Presupune stabilirea unui sistem decentralizat de diagnostic şi tratament în
baza instituţiilor medicale existente şi integrarea acestuia în sisteme AMP. Sunt
prevăzute 3 niveluri:
- nivelul central - Institutul de Ftiziopulmonologie;
- nivelul raional - cabinete ftiziopulmonologice;
- nivelul primar - MF, de asemenea reducerea numărului de paturi până
în anul 2005.
TB C şi HIV/SIDA
HIV/SIDA cauzează 1/3 din cazurile de TBC din lume. în ultimii 5 ani acestea
sunt considerate un „cuplu blestemat”.
Acţiuni în această direcţie.
- Analiza permanentă a cazurilor TBC - SIDA.
- Testarea tuturor pacienţilor cu TBC la HIV.
- Testarea pacienţilor HIV seropozitivi la TBC.
- Chimioterapia după indicaţii la persoanele infectate cu HIV şi TBC.
TBC în instituţiile penitenciare.
- de a aplica o strategie de supraveghere a TBC printre deţinuţi.
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Supravegherea epidemiologică a teritoriului va fi realizată prin colaborarea
serviciului ftiziopulmonologic, medicină primară şi medicină preventivă.
Suportul social al pacienţilor.
Din partea Guvernului şi a administraţiei publice locale:
> ameliorarea generală a condiţiilor socio-economice;
> implicarea administraţiei publice locale în ameliorarea condiţiilor sociale;
> implicarea ONG-lor;
> stimularea administrării tratamentului la locul de trai;
> stimularea pacienţilor pentru o cooperare mai bună în timpul cursului de
tratament prin pachete;
> oferirea familiilor pacienţilor cu TBC neangajaţi în câmpul de muncă a
unui suport material echivalent cu salariul mediu pe ţară pe durata trata
mentului.

Educaţia pentru sănătate a populaţiei:
> campanii mass-media audio-vizuale;
> materiale educaţionale publicate;
> organizarea de conferinţe, simpozioane.

Educarea şi antrenarea personalului:
> program e pentru studenţi, rezidenţi, personalul m edical, conferinţe,
Programul Nou Naţional.

Finanţare:
> Guvernul;
> Fondul global.

CAPITOLUL 12

SIN D R O M U L
IM U N O -D E F IC IT A R A C H IZ IŢ IO N A T (H IV /S ID A )

12.1. ASPECTE GENERALE
SIDA este o problemă pentru întreaga omenire, o boală incurabilă şi fară reme
dii specifice de profilaxie. In mai multe publicaţii ştiinţifice sa menţionat că SIDA
este boala care „dă timp pentru a muri” şi care „dă timp morţii să trăiască”.
Primele descrieri clinice ale boli au fost efectuate în SUA, în anul 1981, la
homosexuali. Agentul patogen a fost identificat în anul 1983. El este un retrovirus
cu acţiune limfotropă şi neurotropă denumită HIV.
Evoluţia bolii se caracterizează prin:
- creşterea multiplicării virusului;
- apariţia tulpinilor virale mai virulente, mutante;
- distrugerea progresivă a sistemului imun;
- infecţii oportuniste, cancer care evoluează grav.
Cum ar putea f i definită SID A?
- Infecţia cu virusurile imunodeficienţei umane (HIV, şi HIV,) este o boa
lă virală umană foarte contagioasă, caracterizată prin afectarea sistemului imun,
predominant a limfocitelor, prin evoluţie îndelungată de la boala acută urmată de
o perioadă latentă până la declanşarea sindromului de imunodeficienţă dobândită
(SIDA) cu sfârşit letal.
- Boala care atestă existenţa unei deficienţe în imunitate (imunitate mediată
celular) la o persoană în absenţa oricărei alte cauze ce ar explica-o. Maladiile care
indică prezenţa sindromului (SIDA) pot fi determinate de diverse microorganisme
(protozoare, fungi, bacterii, virusuri).
Infecţia HIV/SIDA într-un termen relativ scurt a afectat toate continentele şi
ţările. Pandemia de HIV/SIDA prezintă un pericol real pentru omenire, securitatea
unor state, aducând cele mai mari prejudicii morale, sociale şi economice. Conform
datelor Programului UNAIDS, în lume numărul de persoane cu HIV/SIDA care
trăiesc este de 40,3 milioane, dintre ele maturii constituie 38 de milioane (inclusiv
femei - 17,5 milioane) şi copiii - 2,3 milioane. Numai pe parcursul anului 2005
au fost depistate 4,9 milioane: maturi - 4,2 milioane şi copii până la 15 ani - 700
mii. De la debutul epidemiei au decedat din cauza maladiei SIDA mai mult de 25
milioane de oameni, inclusiv în 2004 - 3,1 milioane. Permanent creşte numărul
femeilor şi fetelor afectate de infecţia HIV/SIDA.
O particularitate caracteristică pentru pandemia de HIV/SIDA din ultimii ani
este creşterea vertiginoasă a numărului de persoane afectate în ţările Europei de Est
şi Asiei Centrale. Un teritoriu cu risc înalt de răspândire a devenit Federaţia Rusă,
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unde au fost depistate 70% din numărul total al persoanelor infectate în această
regiune. Pe parcursul a 10 ani epidemia infecţiei HIV/SIDA în Ucraina a cuprins
zeci de mii de persoane (în J9 9 4 au fost oficial înregistrate 183 de cazuri, Ia mijlo
cul anului 2004 - 68 000. în Ţările Baltice pe parcursul ultimilor 2-3 ani numărul
persoanelor HIV-pozitive depistate s-a majorat de 5-6 ori.
în linii generale, procesul epidemic al infecţiei HIV/SIDA în ţările Europei de
Est se caracterizează prin următoarele particularităţi:
- în majoritatea ţărilor epidemia se află în faza iniţială de dezvoltare şi in
tervenţiile oportune, eficace şi operative pot reduce răspândirea ei şi micşorarea
impactului socio-economic;
- peste 80% din numărul persoanelor infectate sau bolnave sunt la vârsta de
până Ia 30 de ani (în ţările Europei de Vest cota acestui grup de vârstă constituie
doar 30%);
- creşterea rolului căii sexuale de răspândire şi tendinţei de extindere a infec
ţiei în rândurile populaţiei generale;
- existenţa factorilor sociali şi comportamentali (situaţia socio-economică
nefavorabilă, migraţia intensivă a populaţiei, utilizarea de către tineret a drogurilor
intravenoase), care favorizează răspândirea infecţiei HIV/SIDA. Programele bazate
pe strategia „Reducerea noxelor” realizate în Ucraina, Federaţia Rusă şi Republica
Moldova creează condiţii esenţiale pentru reducerea consumatorilor de droguri şi
micşorarea riscului de infectare în rândul acestui contingent.
12.2. EPIDEMIOLOGIA HIV/SIDA ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Infecţia HIV/SIDA prezintă o problemă prioritară de sănătate publică în Re
publica Moldova. în 2004 au fost înregistrate 357 de cazuri noi (8.41 la 1 mln.),
în 2005 - 533 (12,5 la 100 000 de locuitori). în perioada anilor 1987-2005 au fost
depistate 2 782 persoane infectate cu HIV. dintre care 613 persoane din teritoriile
de Est ale republicii. Procesul epidemic a cuprins roate teritoriile administrative.
Procesul epidemic pentru ultimii 5 ani se caracterizează prin următoarele par
ticularităţi:
• Extinderea ariei geografice de răspândire a infecţiei HIV/SIDA. Infecţia se
depistează atât în rândul populaţiei urbane, cât şi a celei rurale. Ca şi în anii prece
denţi, cea mai înaltă răspândire a infecţiei are loc în mun. Bălţi (prevalenţa cumu
lativă 564,43 la 100 mii de locuitori) şi în raioanele din preajma acestui municipiu:
Glodeni (71.65), Făleşti (40,58), Sângerei (34,3). Esenţial s-a activizat procesul
epidemic în raioanele Căuşeni (50,37), Donduşeni (48,52), Rezina (33,39). în teri
toriile de Est ale republicii cea mai înaltă răspândire a infecţiei HIV s-a înregistrat
în oraşul Tiraspol (190,18) şi în raionul Râbniţa (164,46).
• Până în anul 2000 procesul epidemic a fost determinat de răspândirea in
fecţiei HIV/SIDA în rândul utilizatorilor de droguri intravenos (UDI). în ultimii 5
ani se manifestă scăderea ponderii UDI de la 78,57% în anul 2001 la 35,8% în anul
2005 (MD) şi sporirea proporţiei celor infectaţi pe cale heterosexuală de la 18,105
în anul 2001 la 60,96% în anul 2005 (MD).
• A sporit ponderea femeilor infectate cu HIV de la 26,72% în anul 2001 la
40,90% în anul 2005. Implicarea femeilor în procesul epidemic creează premize de
infectare perinatală. în anul 2002 în cadrul supravegherii de santinelă în munici
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piile Bălţi şi Chişinău au fost testate 4 586 de femei gravide şi depistată o singură
persoană HlV-pozitivă. în anul 2003 au fost testate 10 863 de gravide şi depistate
12 HlV-pozitive. Accesibilitatea la consiliere şi testare benevolă a gravidelor a ma
jorat numărul gravidelor HlV-pozitive de la 52 în anul 2004 la 71 în anul 2005). în
anii 2004-2005 la 22 de copii a fost confirmată infecţia HIV perinatală.
• Rămâne la nivel înalt indicele depistării persoanelor infectate cu HIV în
rândurile donatorilor de sânge, care a crescut de la 6,54 la 100 000 de donatori în
anul 1998 până la 44,31 în anul 2005.
• Numărul absolut de cazuri noi ale infecţiei HIV/SIDA se află în creştere,
creşte şi incidenţa anuală a infecţiei HIV. Acest fenomen este determinat de spori
rea accesului populaţiei la testare şi de creşterea numărului de persoane testate. O
tendinţă epidemiologică pozitivă este diminuarea incidenţei cazurilor HIV la 1 000
de persoane testate de la 2,03 în anul 2001 la 1,35 în anul 2005.
• Infecţia HIV/SIDA în mare măsură afectează persoane de vârstă repro
ductive, inclusiv vârsta de 15-24 de ani: a. 2001 - 74 de persoane sau 35,24% din
numărul total de persoane depistate (10,59 la 100 000 de locuitori ai grupului de
vârstă respectivă); a. 2002 - 46 de persoane, respectiv 30,87% şi 6,59; a. 2003
- 45, respectiv 26,32% şi 6,44; a. 2004 - respectiv 67 - 48% şi 9,6 şi a. 2005 82 -26,36% şi 11,74 Ia 100 000 de locuitori ai grupului respectiv de vârstă.
• Pe parcursul anilor 2001-2005 esenţial s-a mărit numărul persoanelor cu
infecţie HIV/SIDA, grupul C, simptomatologie severă, SIDA propriu-zisă, care a
fost diagnosticată la 220 de persoane. Cele mai frecvente maladii SIDA asociate
(indicatoare) diagnosticate sunt infecţia cu Mycobacterium tuberculozis pulmonară
(123 de persoane), candidoza tractului digestiv (78 de persoane) şi sindromul de
istovire (67 de persoane). Au decedat de SIDA 106 persoane.
Au fost elaborate şi implementate:
• Standarde de ramură: ..îngrijirea paliativă a persoanelor infectate cu HIV
şi bolnave cu SIDA” (a. 2001), „Tratament cu preparate antiretrovirale specifice
pentru persoanele infectate cu HIV şi bolnave de SIDA şi profilaxia transmiterii
infecţiei HIV matemo-fetale, expunerii profesionale” (anii 2001 şi 2003), „Supra
vegherea epidemiologică a infecţiei HIV/SIDA" (a. 2002);
• Instrucţiuni, recomandări metodice şi ghiduri: Instrucţiune cu privire la or
ganizarea regimului antiepidemic în laboratoarele şi secţiile de diagnostic al SIDA,
hepatitelor şi altor infecţii virale (a. 2004), Ghidul „Infecţia HIV/SIDA cu transmi
tere materno-fetală” (2004), Modulul „Infecţia HIV/SIDA cu transmitere maternofetală” (2004), Ghidul metodic „Consilierea pre- şi post-test HIV” (a. 2005).
Permanent se efectuează instruirea cadrelor medicale, este creat sistemul
continuu de pregătire a personalului medical în problemele prevenirii infecţiei
HIV/SIDA, ITS şi altor infecţii transmisibile prin sânge. în programele de pregăti
re, reciclare şi atestare a medicilor, lucrătorilor medicali cu studii medii sunt inclu
se compartimente speciale pe problema în cauză. Anual pentru medici şi asistentele
medicale se organizează seminare zonale de instruire, la locul de lucru pentru or
ganizatori. manageri ai instituţiilor medico-sanitare publice şi specialişti (medici
de familie, obstetricieni, chirurgi, infecţionişti, epidemiologi, dermatovenerologi,
narcologi, transfuziologi etc.). In scopul perfecţionării cunoştinţelor şi experienţei
profesionale specialiştii IMSP sistematic participă la seminare şi treninguri de nivel
naţional şi internaţional.
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Persoanele infectate cu HIV şi bolnave de SIDA se află la evidenţă medica
lă. periodic sunt dispensarizaţi, li se acordă asistenţă medicală, inclusiv paliativă.
Pentru persoanele cu HIV/SIDA sunt create condiţii de spitalizare, de monitorizare
a stării sănătăţii şi tratamentului. La 31.12.05 au beneficiat de tratament specific
antiretroviral 216 persoane, dintre care 208 maturi şi 8 copii, tratament profilactic
specific au primit 96 de gravide HIV-pozitive şi 97 de copii născuţi din mame
HIV-pozitive. Copiii născuţi din mame infectate cu HIV în primul an de viaţă sunt
gratuit asiguraţi cu produse pentru alimentaţie artificială. în scopul micşorării in
fluenţei infecţiei HIV/SIDA asupra sănătăţii femeilor şi prevenirii transmiterii de la
mamă la făt a fost elaborat, editat ghidul „Infecţia HIV/SIDA cu transmitere materno-fetală”, create două centre specializate de naştere în ICŞOSM şi С şi în Centrul
perinatal din mun. Bălţi.
în realizarea activităţilor de prevenţie a infecţiei HIV/SIDA şi ITS se con
lucrează cu ONG implicate în Reţeaua HIV/SIDA (40 de ONG) şi au organizaţii
internaţionale (UNDP, Fundaţia Soros, Open Institute New York, OMS, UNAIDS,
Fundaţia SIDA Est/Vest etc.). în consolidarea capacităţilor, realizarea activităţilor
de contracarare a epidemiei HIV/SIDA au fost organizate şi desfăşurate întruniri
ale sectorului guvernamental şi ONG din Moldova, care activează în domeniul
HIV/SIDA şi adoptate recomandări privind rolul societăţii civile în prevenirea
HIV/SIDA. Se realizează programe speciale profilactice în rândul utilizatorilor de
droguri, femeilor care practică sex comercial, minorităţilor sexuale, programelor
educaţionale, „de la egal la egal”, adolescenţilor, tineretului, ostaşilor, carabinieri
lor, grănicerilor etc. Se realizează proiecte profilactice în rândul:
- UDI - reducerea;
- persoanelor care practică sex comercial;
- minorităţilor sexuale;
- şoferilor de cursă lungă;
- grănicerilor;
- persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA.
Funcţionează ..Reţeaua socială” cu subreţeaua „Reţea SIDA”, „Reţeaua de
comunicare în domeniul sănătătii”, „Cadrul strategic de comunicare în domeniul
HIV/SIDA”.
în scopul îmbunătăţirii accesului tinerilor la servicii de sănătate au fost create
şi activează 12 centre de sănătate pentru tineret, care acordă servicii de consiliere,
testare, educare, comunicare şi informare în HIV/SIDA.
Au fost elaborate, editate (cu susţinerea financiară a organismelor internaţio
nale) şi distribuite în rândul populaţiei, colectivelor instituţiilor preuniversitare şi
universitare, penitenciare; UDI, persoanelor ce practică sex comercial 20 de denu
miri de agende, buclete, postere în limbile de stat şi rusă în număr de 2,5 mln. de
exemplare, au fost repartizate gratis prezervative persoanelor tinere, sexual active,
promovând astfel metode de protecţie individuală.
Specialiştii în domeniu în perioada 2001-2005 au participat la pregătirea şi
difuzarea a 2 771 de emisiuni radiofonice şi 671 TV, au fost ţinute 57 238 de pre
legeri, 2 781 048 de convorbiri, 2 465 de serate tematice, elaborate 13 045 buletine
sanitare, publicate 1814 materiale în presă. Se desfăşoară activităţi în limitele ca
drului strategic de comunicare în HIV/SIDA.
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12.3.
PROGRAMUL NAŢIONAL
DE PROFILAXIE ŞI CONTROL AL INFECŢIEI HIV/SIDA
Programul naţional de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor
cu transmitere sexuală pe anii 2006-2010 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
948 din 05.09.2005 este orientat la promovarea în societate a modului sănătos de
viaţă, care paralel cu extinderea pe larg a activităţilor şi intervenţiilor profilactice,
depistarea precoce şi tratamentul bolnavilor cu HIV/SIDA/1TS va contribui la re
ducerea cazurilor noi de îmbolnăviri, iar acoperirea integrată cu tratament antire
troviral va îmbunătăţi calitatea şi speranţa de viaţă, va reduce considerabil riscul
transmiterii materno-fetale.
Programul 2006-2010 prezintă o continuitate a Programelor precedente şi pre
vede realizarea următoarelor obiective:
• Unirea eforturilor, implicarea, interacţiunea şi coordonarea activităţilor
structurilor statale, organelor administraţiei publice locale, persoanelor particulare,
inclusiv ale persoanelor în viaţă infectate cu HIV/SIDA, ale ONG şi organizaţiilor
internaţionale ca parteneri în realizarea activităţilor de combatere a infecţiilor HIV/
S1DA/ITS în Republica Moldova.
• Atragerea şi utilizarea raţională a mijloacelor financiare bugetare, celor din
granturi, proiecte de realizare a programelor de comunicare, sensibilizare şi instru
ire a populaţiei.
• Desfăşurare activităţilor profilactice în rândul populaţiei în general şi gru
puri lor-ţintă, extinderea şi asigurarea asistenţei medicale, tratamentul, asistenţa şi
susţinerea persoanelor infectate cu HIV/SIDA/ITS.
• Dezvoltarea sistemului de asigurare socială garantată şi asigurarea accesu
lui persoanelor afectate de HIV la serviciile medicale.
• Succesiunea şi durabilitatea în planificarea şi efectuarea activităţilor şi in
tervenţiilor.
• Ameliorarea situaţiei epidemice, prevenirea răspândirii infecţiilor HIV/
SIDA/ITS, reducerea incidenţei HIV în rândul tineretului şi a consecinţelor nega
tive asupra individului, comunităţii şi societăţii, crearea condiţiilor optime pentru
îmbunătăţirea calităţii vieţii, în conformitate cu Obiectivele de Dezvoltare ale Mi
leniului în Republica Moldova până în anul 2015.
în Program sunt trasate 9 strategii care vor contribui la reducerea intensităţii
răspândirii infecţiei HIV/SIDA/ITS, minimizând consecinţele negative la nivel de
individ şi societate:
I. Dezvoltarea, consolidarea şi asigurarea funcţionalităţii sistemului unic na
ţional interdepartamental multisectorial de coordonare a activităţilor structurilor
statale şi nonguvernamentale în problemele ce ţin de controlul şi prevenirea infec
ţiei HIV/SIDA şi ITS.
II. Dezvoltarea capacităţilor şi extinderea acţiunilor de educare, informare şi
comunicare pentru publicul larg, tineret şi grupurile vulnerabile în profilaxia HIV/
SIDA/ITS.
III. Dezvoltarea şi consolidarea sistemului de supraveghere epidemiologică
a infecţiilor HIV/SIDA/ITS cu elemente de generaţia a II-a (supraveghere compor
tamentală).
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IV. Extinderea acţiunilor de profilaxie a HIV/S1DA/ITS în grupurile vulne
rabile în baza consolidării eforturilor statului şi ale ONG.
V.
Dezvoltarea infrastructurii şi a capacităţilor de acordare a asistenţei me
dicale, sociale şi de îngrijire paliativă persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, mem
brilor familiilor lor, precum şi copiilor afectaţi de HIV/SIDA.
VI. Extinderea activităţilor de asigurare cu servicii de consiliere şi testare
voluntară confidenţială în instituţiile medicale publice, în cadrul serviciilor de să
nătate pentru tineri.
VII. Consolidarea bazei şi extinderea capacităţilor de prevenire a transmiterii
infecţiei HIV/SIDA şi ITS de la mamă la fat.
VIII. Asigurarea securităţii hemotransfuziilor, intervenţiilor medicale sau de
alt gen şi prevenirea răspândirii nozocomiale a infecţiei HIV/SIDA şi a sifilisului.
IX. Suplimentarea şi extinderea acţiunilor de prevenire, diagnostic, tratament şi
îngrijire a persoanelor cu infecţia mixtă HIV/ТВ, inclusiv în instituţiile penitenciare.
Realizarea strategiilor, obiectivelor şi acţiunilor prevăzute în Program va redu
ce intensitatea răspândirii infecţiei H1V/SIDA/ITS, minimizând eventualele conse
cinţe negative.
în a. 2005 au fost întreprinse măsuri şi efectuate activităţi în domeniul ajus
tării bazei legislative în problemele HIV/SIDA. în Republica Moldova Legea cu
privire la profilaxia maladiei SIDA a fost adoptată de Parlament la 25 mai 1993 şi a
servit ca instrument eficient în efectuarea activităţilor de prevenire a infecţiei HIV/
SIDA, instruire, educare, acordare a asistenţei medicale acestei categorii de persoa
ne. Din momentul adoptării Legii au parvenit schimbări în situaţie şi în tendinţele
epidemice ale infecţiei HIV/SIDA. A sporit potenţialul în efectuarea activităţilor
de prevenire, accesul populaţiei la testare, persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA au
acces la tratament antiretroviral specific şi la tratamentul maladiilor oportuniste.
S-a acumulat experienţa naţională şi internaţională în profilaxia infecţiei, inclusiv
în elaborarea, adoptarea şi aplicarea actelor legislative. Legea precedentă conţine
unele elemente care lezează drepturile omului, precum ar fi testările obligatorii ale
unor contingente etc.
Proiectul legii a fost elaborat în baza evaluării cadrului naţional legislativ în
infecţia cu HIV/SIDA, inclusiv şi drepturile omului, efectuate în cadrul Proiectului
PNUD Moldova „Parteneriatul împotriva HIV/SIDA în ţările CSI şi Europei de
Est” şi în cadrul Proiectului „Fortificarea supravegherii şi răspunsul la bolile infecţioase în Europa de Sud-Est.
Componenta II. Fortificarea supravegherii ghidurilor, politicilor şi legislaţiei
pentru prevenirea şi controlul bolilor infecţioase în Republica Moldova”, 2005.
Proiectul este îndreptat spre extinderea ariei de aplicare în realizarea activită
ţilor strategice de prevenire, spre extinderea, realizarea obligaţiilor ţării şi aducerea
în corespundere cu normele legislative internaţionale.
La elaborarea proiectului legii au fost luate în considerare recomandările Con
ceptului legii-model CSI (Концепция модельного закона «О противодействии
В И Ч и СПИДу в государствах-участниках СНГ», 2005).
Proiectul legii a fost avizat de Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei şi Ti
neretului, Ministerul Finanţelor şi Ministerul de Interne discutat cu reprezentanţii
societăţii civile. Propunerile şi obiectivele au fost incluse în proiectul legii.
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CAPITOLUL 13

IN V A L ID IT A T E A P O P U L A Ţ IE I

13.1. NOŢIUNI GENERALE
In scopul profilaxiei invalidităţii şi aplicării măsurilor de reabilitare Comitetul
experţilor OMS a elaborat următorul model de descriere a îmbolnăvirii: etiologie
-pa to g en ie manifestări ale bolii.
Actualmente acest model se consideră imperfect, deoarece el nu reflectă toate
problemele conexe cu boala. Persoana bolnavă nu poate exercita în mod stabil rolul
său social, deoarece consecinţele procesului morbid prelungesc acest lanţ patologic
prin: starea de boală - infirmitate incapacitate handicap.
Infirmitatea este pierderea sau dereglarea unei structuri sau funcţii fizice, psi
hologice sau anatomice.
Incapacitatea (invaliditatea) este definită ca orice reducere sau pierdere a ca
pacităţii de muncă, care împiedică persoana în cauză să-şi îndeplinească în mod
normal activitatea.
Prin handicap fizic se subînţelege defectul - consecinţă a unei infirmităţi sau
incapacităţi, care împiedică persoana să-şi îndeplinească normal funcţiile sale, co
respunzătoare sexului, vârstei stării sociale etc.
Atât infirmitatea, cât şi invaliditatea pot fi vizibile şi invizibile, temporare şi
permanente, progresive şi regresive. Totodată handicapurile (defectele) fizice ş.a.
nu întotdeauna sunt un rezultat al invalidităţii, ci pot apărea şi în urma unei dere
glări de funcţie fară stadii intermediare de invaliditate.
Pe lângă particularităţile individuale, apariţia invalidităţii este influenţată şi de
factorii sociali şi de mediu, care pot fortifica sau diminua acţiunea factorilor deci
sivi asupra apariţiei handicapului fizic etc. Bunăstarea omului reflectă calitatea vie
ţii şi include aspecte multilaterale: fizice, psihologice, sociale, profesionale, starea
sănătăţii etc. Starea de sănătate poate fi caracterizată prin abilităţile vitale ce ţin de
comportament, comunicare, autoservire, aptitudinea corpului, dexteritate, activita
tea profesională şi situaţională. Reducerea acestor abilităţi duce la dizabilitate.
'r Dizabilitatea reprezintă o deviere de la normele capacităţilor obişnuite ale
omului la nivel individual şi nivel social. Persoana cu dizabilităţi (invalid) se consi
deră persoana care în legătură cu limitarea parţială sau totală a abilităţilor vitale are
nevoie de asistenţă medicală şi protecţie socială, fiind recunoscută în mod oficial de
către organele respective de stat.
-

-

-

13.2. EVOLUŢIA ŞI STRUCTURA INVALIDITĂŢII POPULAŢIEI
în Republica Moldova invaliditatea populaţiei încadrate în câmpul muncii cu
prinde femei în vârstă de la 16 până la 57 de ani şi bărbaţi - de la 16 până la 62 de

ani (invaliditatea primară). Invaliditatea la copii cuprinde vârsta de la 0 până la 16
ani, care după vârsta de 16 ani sunt numiţi „invalizi din copilărie”.
Rata invalidităţii primare în a. 2006 comparativ cu a. 2001 a scăzut cu 8.1
cazuri şi constituie 381,1 la 100 mii de locuitori (tabelul 81).
Tabelul 81
Invaliditatea prim ară a populaţiei
R epublicii M oldova în perioada aa. 2 0 0 1 -2 0 0 6 (abs. / 100 m ii)
A nii

2 00 1

2002

2003

2004

2005

2006

in v alizi to tal
( c a z u r i n o i)

14 131

11 042

10 802

11 524

13 377

13 700

R a ta in validităţii

389.2

304.8

299.0

319.8

372.1

381.1

Analiza după mediul de reşedinţă a scos în evidenţă că 60,0% din invalizi lo
cuiesc în mediul rural şi 40,0% - în mediul urban.
Din numărul total 56,0% sunt bărbaţi şi 44,0% - femei.
Repartiţia în funcţie de vârstă a scos în evidenţă, că la femei cota cea mai mare
(38,4%) s-a stabilit în grupa de vârstă de 50-56 de ani, la bărbaţi - în grupa de vâr
stă de 50-61 de ani (46,3%) (tabelul 82).
Tabelul 82
Structura invalidităţii populaţiei
R epublicii M oldova în funcţie de sex şi grupele de vârstă, a. 2006 (% )
G R U PE L E DE VÂRSTĂ

— <■29 de ani
3 0 -3 9

FEM EI

8.2%

BĂRBAŢI

9,4%

ani

11,3%

10,3%

40 - 49 de ani

27,9%

24,7%

F - 50-56 d e ani

38,4%

de

В- 50-61 de ani
F - 57 de ani — »
В- 62 de ani — ►

46,3%
14.2%
9,3%

Repartizarea acestui contingent în funcţie de severitate este următoarea: gradul
sever - 14,0%, gradul pronunţat - 58,0% şi gradul mediu - 28,0%.
Invaliditatea „fară termen” ca criteriu a fost stabilită în a. 2006 pentru 8,4% de
invalizi primari.
Invaliditatea este determinată de următoarele cauze:
- ca urmare a diferitor boli - 95,0%;
- invalizi din copilărie - 4,1 %;
- din numărul militarilor - 0,4%;
- accidente de muncă sau boli profesionale - 0,3%;
- în urma avariei de la Cernobâl - 0,2%.
In structura invalidităţii populaţiei Republicii Moldova după forme nosologice fiecare a V-a persoană (21,5%) este afectată de bolile aparatului circulator (locul
1). Pe locul II sunt plasate tumorile maligne (16,5%), pe locul III - bolile sistemu
lui nervos (9,2%) şi pe locul IV - bolile sistemului osteomuscular (8,5%). Această

structură ierarhică se referă şi pentru mediul urban şi rural. Structura invalidităţii
populaţiei după forme nosologice şi mediul de reşedinţă este prezentată în tabelul 83.

Tabelul83
S t r u c tu r a in v alid ităţii p r im a r e
d u p ă f o r m e n o s o l o g i c e şi m e d i u l d e r e ş e d i n ţ ă a . 2 0 0 6 ( % )
S

o

j

R e p u b lica M o ld o v a
P atologia

M ediul u rb a n

%

P ato lo g ia

M ediul ru ra l

%

%

P ato lo g ia

1

Aparatul circulator

21.5

Aparatul circulator

23,1

Aparatul circulator

20,4

II

Tumori maligne

16.5

Tumori maligne

17,2

Tumori maligne

16,1

I II

9.2

7,5

Sistemul nervos
Sistemul
osteomuscular
Bolile ochiului

8.8

7,7

Sistemul nervos
Sistemul
osteomuscular
Tulburări mintale

9.8

V

Sistemul nervos
Sistemul
osteomuscular
Tulburări mintale

VI

Leziuni traumatice

7,1

Bolile endocrine

7.2

Tulburări mintale

7.8

V II

Bolile ochiului
Aparatul digestiv

6.9
6.9

Aparatul digestiv

6.5

Leziuni traumatice

7.6

IV

8.5

8,2

8.6
7.9

Boiile endocrine

6.5

Leziuni traumatice

6.4

Aparatul digestiv

7.2

IX

Tuberculoza

3.6

Bolile ochiului

5,4

Bolile endocrine

6.1

X

Aparatul respirator

2.3

Tuberculoza

3,3

Tuberculoză

3.8
2.4
1.6

V III

XI

Aparatul urogenital

1,6

Aparatul respirator

2.1

Aparatul respirator

XII

Bolile profesionale

0,1

Aparatul urogenital

1,5

Aparatul urogenital

X III

Alte boli

1,6

Bolile profesionale

0.02

Bolile profesionale

Aşadar, primelor patru locuri le revine de la 54,0% în mediul rural până la
58,0% în mediul urban şi circa 56,0% pe republică în funcţie de formele nozologice.
în structura internă a bolilor aparatului circulator fiecare a treia persoană este
invalidă din cauza bolilor cerebro-vasculare (34,2%), fiecare a V-a persoană - din
cauza bolii hipertensive (22,4%), invalidităţii pentru boala ischemică a inimii îi
revine 19,5% şi celei pentru miopatia reumatică - 11,2% .
în structura internă a bolilor aparatului digestiv cirozei hepatice îi revin 67,3%
din cazuri.
13.3. EVOLUŢIA ŞI STRUCTURA INVALIDITĂŢII LA COPII
Cercetarea invalidităţii la copii s-a realizat în trei direcţii metodologice: statis
tică, social-igienică şi medico-organizatorică. Direcţia statistică include determina
rea nivelului şi cauzelor invalidităţii la copii şi analiza lor. Direcţia medico-orga
nizatorică vizează studierea calităţii asistenţei medicale acordate copiilor invalizi,
evaluarea măsurilor de dispensarizare şi oportunitatea măsurilor de reabilitare me
dicală, socială, psihologică, habituală şi pedagogică. Sarcina principală a direcţiei
social-igienice include studierea factorilor şi condiţiilor care influenţează invalidi
tatea la copii.
în Republica Moldova s-a constatat o tendinţă generală de creştere a invalidită
ţii. Astfel, în perioada anilor 2001-2006 ea a crescut de la 14,7 până la 18,2 la 1000
de copii în vârstă până la 16 ani.

Din numărul total de copii invalizi (13 167) 20,0% locuiesc în mediul urban şi
80,0% - în mediul rural.
în funcţie de sex, băieţii constituie 57,0% şi fetele - 43,0%. Ponderea cea mai
mare a copiilor invalizi s-a înregistrat în grupa de vârstă de 6-14 ani (65.3%).
Structura invalidităţii la copii după cauze este următoarea:
locul I - anomalii congenitale;
locul I I - patologia perinatală;
locul I I I - consecinţele bolilor;
locul I V - consecinţele traumelor.
în structura invalidităţii la copii după forme nosologice pe locul 1 se plasează
profilul psihiatric (31,0%). în structura internă a acestui profil 72,0% din copii sunt
cu retard mintal.
Locul II îl ocupă patologia neurologică (28,0%) şi în structura internă paralizi
ei cerebrale infantile îi revin 58,0% din cazuri.
Locul III este determinat de profilul pediatric (14,2%).
Locul IV ocupă patologia ortopedică (7,5%).
Pentru evaluarea invalidităţii asupra stării de sănătate a copiilor se utilizea
ză următorii indicatori: invaliditatea, prevalenţa, mortalitatea generală a copiilor,
mortalitatea infantilă, mortalitatea perinatală. în funcţie de gradul de influenţă
asupra stării de sănătate a copiilor aceşti indicatori se distribuie în felul următor:
> mortalitatea infantilă - locul I;
> mortalitatea copiilor - locul 2;
> prevalenţa - locul 3;
> mortalitatea perinatală - locul 4;
> invaliditatea - locul 5.
13.4. REABILITAREA COPIILOR INVALIZI
Dintre sarcinile asigurării sociale, reabilitarea socio-profesională a invalizilor
reprezintă una dintre cele mai importante probleme, deoarece se răsfrânge benefic
nu numai asupra stării de sănătate fizică şi psihică a individului dar şi ameliorează
considerabil multiple probleme socio-economice, psihologice şi medicale ale soci
etăţii. Aceasta este cu atât mai importantă cu cât vârsta suferinzilor este mai tânără.
în prezent, reabilitarea copiilor este una dintre cele mai efective metode de re
stabilire a sănătăţii lor, care solicită tot mai insistent atenţia medicilor, psihologilor,
juriştilor şi sociologilor.
Măsurile de reabilitare în pediatrie se pot desfăşura în toate instituţiile ocrotirii
sănătăţii şi învăţământului public, precum şi în familia copilului.
Reabilitarea copilului invalid, convenţional, poate fi împărţită în trei etape:
clinică, sanatorială şi adaptivă. Etapa clinică, la rândul său, poate fi subdivizată
în două părţi: a) reabilitarea în condiţii de staţionar şi b) reabilitarea în condiţii de
ambulatoriu.
Reabilitarea invalizilor din copilărie are ca urmare plasarea lor în câmpul mun
cii, datorită cărui fapt se reduce prejudiciul statului în legătură cu tratamentul lor
şi subvenţiile sociale. Aici se manifestă importanţa economică a problemei. As
pectul medical al reabilitării se rezumă la faptul că angajarea profesională raţio
nală ameliorează starea de sănătate, invalidul beneficiind de efectele ergoterapiei.

CAPITOLUL 14

A V O R TU L

14.1. ASPECTE GENERALE
în caracteristica sănătăţii publice, indicatorii demografici, inclusiv reprodu
cerea. au o însemnătate deosebită. în acest context avortul influenţează negativ
natalitatea, condiţionează reducerea sporului natural al populaţiei, iar în condiţii de
crize social-economice poate fi şi cauza depopulaţiei.
Avortul spontan sau „la cerere” este unul dintre cele mai obişnuite evenimente
obstetrical-ginecologice în întreaga lume, ocupând locul 2 după naştere. Efectuat de
către un specialist instruit, cu un echipament potrivit, tehnică corectă şi respectarea
standardelor sanitare, avortul este una dintre cele mai sigure proceduri din practica
medicală. Avortul, efectuat în condiţii nesigure, contribuie la dezvoltarea sechele
lor serioase pentru sănătatea femeii, deseori duce la infertilitate (OMS, 2003).
Definiţie. Avortul reprezintă terminarea sarcinii prin orice mijloace, înainte
ca fătuî să fie suficient dezvoltat pentru a supravieţui. Definiţia dată de OMS este
limitată la terminarea sarcinii înainte de 22 de săptămâni de gestaţie, calculată în
funcţie de data primei zile a ultimei menstruaţii şi expulzarea unui fat nou-născut
care cântăreşte mai puţin de 500 gr.
Avortul voluntar sau electiv este întreruperea sarcinii la cererea femeii, dar nu
pentru motive de afectare a sănătăţii mamei sau de suferinţă fetală. Acesta se poate
efectua conform legislaţiei în cazul sarcinilor sub 12 săptămâni.
Istoric. Existenţa avortului provocat a fost menţionată în istoria diverselor ci
vilizaţii, chiar înainte de apariţia primelor mărturii scrise, şi se regăseşte în docu
mentele scrise ale celor mai vechi civilizaţii.
Prima ţară care a legalizat avortul a fost URSS (1920). Tendinţa lumii întregi
spre legile de liberalizare a avortului a început în Statele Nordice în anii 1930, când
Islanda (1935), Suedia (1937) şi Danemarca (1938) au decretat legi mai puţin re
strictive, urmate de Finlanda (1950) şi Norvegia (1960).

Reglementări privind avortul în lume.
La ora actuală în lume există următoarele tipuri de legislaţie cu privire la
avort:
1. Legislaţie pennisivă - prin care avorturile sunt permise la cerere.
2. Legislaţie semirestrictivă. conform căreia avorturile sunt permise numai în
următoarele cazuri:
■ motive de sănătate fizică şi pentru a salva viaţa femeii;
■ motive de sănătate fizică şi mentală şi pentru a salva viaţa femeii;
■ motive social-economice.
3. Legislaţie restrictivă, prin care avorturile nu sunt permise sau sunt permise
doar pentru salvarea vieţii femeii.
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Reglementări privind avortul în ţările Uniunii Europene.
Din punctul de vedere al legislaţiei privind avortul, ţările UE se împart în
3 grupe.
In prim a grupă se află Malta, Irlanda şi (practic) Polonia, la care se adaugă
Irlanda de Nord, aflată în componenţa Marii Britanii.
Malta opreşte cu desăvârşire avortul, în ciuda presiunilor uriaşe din partea
ONU şi UE care solicită modificarea legislaţiei.
în Irlanda, avortul este oprit cu excepţia cazului în care mama este în pericol
de a se sinucide, însă Guvernul şi Biserica Catolică încearcă să închidă şi această
„portiţă”.
în Polonia şi Irlanda de Nord, teoretic se poate apela la avort dacă sarcina a
apărut în urma unui viol, incest, dacă fătul are malformaţii grave sau dacă viaţa şi
sănătatea mamei sunt puse în pericol; practic, însă, atât reglementările specifice, cât
şi sprijinul dat de stat în asistarea femeilor, care intenţionează să apeleze la întreru
perile de sarcină reduc până aproape de nesemnificativ numărul avorturilor.
Grupa a doua include statele în care se pot face avorturi în anumite condiţii,
mai relaxate: Cipru, Insulele Feroe (teritoriu danez), Finlanda, Luxemburg, Spania,
Portugalia şi Marea Britanie.
Avortul motivat de situaţia socială şi materială dificilă este permis practic doar
în Marea Britanie şi Finlanda.
în Feroe se cere şi consimţământul soţului, dacă femeia este căsătorită,
în Luxemburg, femeia trebuie consiliată cu privire la alternative şi trebuie să
aştepte 7 zile până la avort. Tot aici „obiecţiile de conştiinţă”, în general din motive
religioase, sunt frecvente.
în grupa a treia se află restul statelor UE, în care avortul este disponibil „la
cerere”. Din această grupă fac parte ţări foste comuniste - Ţările Baltice, Bulgaria.
Cehia, Slovacia, Slovenia, Ungaria - care aveau o astfel de legislaţie încă din vre
mea „cortinei de fier”, sau ţări cu veche tradiţie democratică şi liberală în care aşanumitele „libertăţi individuale” sunt fundamentale - Belgia, Olanda, Germania,
Franţa, Suedia, Danemarca. Tot aici se include şi Italia.
în Germania, Ungaria, Belgia este obligatorie sau opţională şi asigurată gratu
it, consilierea pre- şi chiar post-avort. în Germania se fac chiar încercări pentru a
determina femeia însărcinată să nu avorteze (modificări legislative determinate de
scăderea catastrofală a natalităţii).
în Italia, „obiecţia de conştiinţă” din cauze religioase intervine în cazul multor
medici solicitaţi să întrerupă sarcini.
în Austria, factorul material este unul important, avortul costând destui de mult
şi fiind practic accesibil doar în marile oraşe. în alte state intervenţia este gratuită,
costurile fiind acoperite de la bugetul de stat (Olanda. Danemarca, Estonia).
Acordul părinţilor în cazul în care femeia însărcinată este minoră este cerut în
Italia, Grecia, Portugalia, Slovenia, Slovacia.
în Italia şi Olanda se impune o perioadă „de gândire" de câteva zile înainte de
intervenţie.
în Cehia şi Slovacia nu se pot face 2 întreruperi de sarcină la mai puţin de 6
luni distanţă, decât dacă femeia are peste 35 de ani sau a născut de 2 ori.
Tot în această grupă se includ Grecia, unde legislaţia a fost relaxată de curând,
şi România, ultima fiind un caz special (singura ţară în care a fost interzis avortul,

din 1967 până în 1989) şi tragic totodată (cea mai mare rată a avorturilor din UE,
lipsa^aproape totală a oricăror restricţii, lipsa consilierii).
în ţările unde avortul este disponibil ,.la cerere’’, limita de vârstă a sarcinii până
la care se pot efectua intervenţii este, în general, 12 săptămâni, cu excepţia Sloveni
ei (10 săptămâni), a României (14 săptămâni) şi a Suediei (18 săptămâni).
14.2. CADRUL LEGISLATIV ŞI NORMATIV NAŢIONAL
Avortul legal la termenul până la 12 săptămâni de sarcină este valabil din anul
1955. Legislaţia precedentă a Uniunii Sovietice a fost modificată de Guvernul Re
publicii Moldova în august 1994 (ordinul nr.152, anexa nr.3), stabilind indicaţiile
(medicale şi sociale) pentru terminarea sarcinii până la 24-25 de săptămâni. Decizia
despre întreruperea sarcinii se ia de către Consiliul Medical Consultativ.
Noi modificări au fost introduse în 1995, când Moldova a aderat la definiţiile
OMS, când limitele pentru avortul în trimestrul 2 (la indicaţii medicale, genetice,
juridice sau sociale) au fost diminuate la 21 de săptămâni. Avortul până la 28 de
săptămâni este permis numai în cazuri de sifilis congenital sau malformaţii fetale
severe (Ordinul nr.103, martie 1995).
Ordinul MS al RM nr.103 de la 07.04.2004 aprobă implementarea aspirării
vacuum manuale în RM ca metodă de elecţie pentru întreruperea sarcinii până la 12
săptămâni şi Ghidul clinic „întrerupere de sarcină în primul trimestru prin aspirare
vacuum manuală”.
14.3. CLASIFICARE
Avort precoce - întreruperea sarcinii prin intervenţie medicală până la terme
nul de 12 săptămâni de sarcină.
Avort tardiv - întreruperea sarcinii prin intervenţie medicală până la termenul
de 21 săptămâni de sarcină.
Avort complet - întreruperea sarcinii prin eliminarea în totalitate a produsului
de concepţie.
Avort incomplet - întreruperea sarcinii prin reţinerea parţială a produsului de
concepţie.
Avort criminal - întreruperea sarcinii, efectuată de persoane incompetente fară
respectarea standardelor sanitare.
Avort provocat - întreruperea sarcinii prin intervenţie medicală specializată.
Avort spontan - întreruperea sarcinii fără intervenţie medicală specializată.
Rata şi structura avorturilor
în lume, anual se fac între 30 şi 55 milioane de avorturi provocate, corespun
zând la o rată a avorturilor de 70 la 1 000 de femei de vârstă fertilă şi la o proporţie
de 300 de avorturi la 1 000 de sarcini cunoscute.
14.4. CONSECINŢELE AVORTULUI
1.
Consecinţe imediate - în timpul intervenţiei sau în decurs de 3 ore după:
hemoragie uterină, perforaţie uterină. leziune cervicală, complicaţiile anesteziei,
embolism, naşterea de feţi vii.
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2. Complicaţii precoce - între 3 ore şi 28 de zile după avort: infecţia, retenţia
produsului de concepţie.
3. Complicaţii tardive - peste 28 de zile de la avort: dereglări menstruale,
infertilitate, avort spontan, sarcină ectopică, prematuritate, imunizare Rh.
4. Mortalitatea cauzată de avort.
5. Urmări psihice: depresii, sentiment de vinovăţie, tristeţe, insomnie, atacuri
de anxietate, frustraţie, pierderea respectului faţă de sine, apariţia răcelii emoţiona
le şi a pesimismului, distrugerea psihicului propriu, pierderea motivaţiei. Pot apare
şi dereglări comunicaţionale cu alţi oameni, precum şi cu partenerul de căsătorie şi
cu copiii deja născuţi.
6. Urmări asupra fam iliei: datorită urmărilor fizice sau psihice care apar la
părinţi, apar evident dereglări ale relaţiilor dintre membrii familiei.
7. Urmări asupra societăţii: societatea ar fi mult mai fericită dacă membrii ei
nu ar fi afectaţi de fenomenul avortului. în plus. avortul duce la sporirea morbidită
ţii, agravarea situaţiei demografice prin scăderea dramatică a natalităţii.
14.5. CONSILIEREA CA M ETODĂ DE PREVENIRE A AVORTULUI
Majoritatea avorturilor legale nu se efectuează ca rezultat al indicaţiilor medi
cale. Ele sunt considerate o procedură electivă. O astfel de procedură implică luarea
unei decizii, dacă avortul ar trebui sau nu făcut. înainte de a începe să se facă avor
tul. este importantă sfatuirea cuplurilor pentru a fi sigur că aceştia doresc termina
rea sarcinii. Consilierea trebuie să fie, pe cât posibil, imparţială şi nondirectivă.
Scopul consilierii este de a ajuta femeia:
■ să decidă care-i sunt dorinţele adevărate;
■ să se decidă asupra celui mai
bun mod de a acţiona;
■ să-şi asume responsabilitatea
propriei decizii;
■ să înţeleagă cum a ajuns să aibă o sarcină nedorită, astfel încât să-şi poată
planifica evitarea alteia.
Este foarte important ca femeii să i se ofere suficiente informaţii, astfel ca ea
să poată lua o decizie. Acestea includ:
* alternative la avort - de exemplu, păstrarea copilului sau lăsarea lui spre
adopţiune;
■ detalii referitor la metodele abortive;
* complicaţiile posibile şi efectele adverse pe termen lung ale avortului;
* contracepţia viitoare.
14.6. PROFILAXIA AVORTURILOR
PRIN PLANIFICAREA FAMILIALĂ
Definiţie. Planificarea familială este determinarea conştientă de către familie a
numărului dorit de copii şi a eşalonării în timp a naşterilor.
Planificarea familială poate fi negativă - în scopul limitării numărului de sar
cini, atinsă prin utilizarea contracepţiei sau pozitivă - în scopul obţinerii unor sar
cini, atinsă prin diagnosticul şi tratamentul infertilităţii.
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Planificarea familială este un drept fundamental al cuplurilor. Fiecare familie
are dreptul să-şi stabilească numărul dorit de copii şi când îi doreşte. în acelaşi
timp. fiecare cuplu trebuie să fie conştient de obligaţiunile şi responsabilităţile pe
care le are faţă de copii.
în esenţa sa, planificarea familială urmăreşte înainte de toate evitarea sar
cinilor nedorite şi previne cel puţin trei tipuri de sarcină cu risc sporit:
■ sarcini la vârste mai mici de 20 de ani;
■ sarcini la vârste mai mari de 35 de ani;
■ sarcini la un interval intergenezic mai mic de 2
ani.
Pentru ca planificarea familială să îşi poată realiza scopul de a evita sarcina ne
dorită, uzează în mod obişnuit metodele de contracepţie. Cunoscută din antichitate,
la ora actuală contracepţia este folosită pe tot Globul şi este promovată de programe
naţionale şi internaţionale în majoritatea ţărilor lumii.
Metodele de contracepţie: hormonală; implante contraceptive; dispozitive in
trauterine; metode de barieră şi spermicidele; metode de planificare familială natu
rală (calendarul, t° bazală, coitul întrerupt); contracepţia de urgenţă; sterilizarea.
Decizia finală referitor la alegerea metodei optime de contracepţie îi aparţine
femeii, medicul fiind obligat să o informeze despre avantajele, dezavantajele şi
modul de acţiune a acesteia.
Factorii implicaţi în contracepţie sunt: cultura, religia elementul politic, massmedia, evoluţia „modernă” a vieţii de familie, modul de a privi existenţa unui copil,
şi nu în ultimul rând, motivaţia cuplului.
Calităţile unei metode contraceptive ideale: 100% sigură; 100% eficientă; in
dependentă faţă de actul sexual; administrare şi reversibilitate simple; ieftină şi
uşor de distribuit; independentă de medic; acceptabilă pentru orice cultură, religie,
politică; utilizabilă de sau evidentă pentru femei; protectoare faţă de boli cu trans
mitere sexuală.
Este important ca avortul să nu fie privit niciodată ca o metodă de contracep
ţie. Solicitarea unui avort, pentru o sarcină neplanificată, este o dovadă de lipsă de
cunoştinţe în domeniul contracepţiei, eşec în folosirea unei metode eficiente sau
eşecul metodei. O bună planificare familială caută să reducă numărul de sarcini
nedorite. Astfel, cele mai scăzute rate ale avorturilor sunt în acele ţări, care au un
sistem de educaţie sexuală corespunzător şi servicii dezvoltate de contracepţie.
Utilizarea curentă a metodelor de contracepţie (conform rezultatelor stu
diului Demografic şi de Sănătate din Republica Moldova, 2005, efectuat de către
CNŞPMP al Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale şi ORC Macro):
Mai mult de două treimi din femeile căsătorite (68%) din Moldova recurg la
anumite metode de contracepţie. 44% din femeile căsătorite utilizează metode mo
derne, iar 24% - metode tradiţionale. Dispozitivele intrauterine (DIU) constituie
metoda cea mai utilizată, fiind folosită de 25% din femeile căsătorite, următoarea
metodă fiind coitul întrerupt (20%). Femeile necăsătorite sexual active utilizează
preponderent prezervativele şi mai puţin dispozitive intrauterine.
Mai puţin de o treime (32%) din femeile căsătorite care nu utilizează contra
ceptive spun că au intenţia să utilizeze planificarea familială în viitor, 55% nu au
intenţia de a o face şi 11% nu sunt sigure de decizia lor.
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Datele arată că doar 15% din bărbaţi cred că contracepţia o priveşte doar pe fe
meie. pe când mai mult de un sfert din bărbaţi cred că femeile care recurg la planifi
carea familială s-ar putea deda desfrâului. Doar 13% din bărbaţi cred că femeia este
cea care ar trebui să fie sterilizată, deoarece ea este cea care rămâne însărcinată.
în comparaţie cu alte ţări din Europa de Est şi Eurasia, utilizarea contracepti
velor de către femeile căsătorite cu vârsta între 15-44 de ani în Republica Moldova
(72%) este mai înaltă decât în România (64% în 1999), Ucraina (68% în 1999),
Armenia (58% în 2005), Azerbaidjan (55% în 2001), Georgia (41% în 1999), Kazahstan (62% în 1999), Kârgâzstan (60% în 1997), Turkmenistan (55% în 2000) şi
Uzbekistan (70% în 2002) (AIC, 2004; CDC şi ORC Macro, 2003; NSS, 2006).

CAPITOLUL 15

M U N C A , O D IH N A , A L IM E N T A Ţ IA ŞI L O C U IN Ţ A

15.1. MUNCA
Vorbind despre factorii sociali ai sănătăţii, e necesar de a lua în considerare
condiţiile vieţii colective: munca, odihna, alimentaţia şi locuinţa.
A da caracteristică amplă factorilor sociali ce determină sănătatea publică
este o problemă destul de dificilă. Complexitatea acesteia se explică nu numai prin
imensitatea şi diversitatea ei, ci şi prin lipsa până nu demult a unor cercetări funda
mentale, ce ar evalua acţiunea factorilor sociali asupra sănătăţii oamenilor.
în ultimii ani s-au efectuat numeroase cercetări sociologice ce dezvăluie diver
se aspecte ale vieţii colective a populaţiei. Prin cercetările unor sociologi, filozofi,
economişti, psihologi şi alţi reprezentanţi ai ştiinţelor sociale s-a demonstrat rolul
muncii şi al altor condiţii ale vieţii colective asupra sănătăţii omului. S-au eluci
dat aspectele economic, profesional, moral, psihologic, etic şi estetic ale factorilor
sociali, influenţa acestor factori asupra natalităţii, mortalităţii generale şi celei in
fantile etc. O problemă destul de importantă şi actuală a sănătăţii publice o prezintă
munca.
M unca este o activitate raţională a omului în procesul căreia el exercită o
acţiune asupra naturii, folosind-o în scopul creării mijloacelor necesare pentru sati
sfacerea tuturor necesităţilor sale vitale.
Munca, după cum se ştie, a jucat un rol hotărâtor în procesul formării omului:
s-au dezvoltat funcţiile mâinilor, vorbirea, creierul (psihicul), organele de simţ. în
procesul muncii s-a lărgit sfera percepţiilor şi reprezentărilor, iar acţiunile omului
au căpătat un caracter conştient.
Munca este condiţia primordială a existenţei omului. Efect benefic are nu nu
mai procesul muncii ca atare, dar şi acele scopuri, legate de rezultatele finale ale
muncii, pe care omul tinde să le realizeze.
Munca este nu numai o sursă de existenţă, dar şi o condiţie de afirmare socială
a personalităţii, care face posibilă manifestarea capacităţilor psihologice ale omu
lui. în acelaşi timp, munca, devenind o necesitate naturală a organismului omului,
condiţionează sociologizarea medicinei, creşte şi se aprofundează influenţa muncii
asupra societăţii, sănătatea deja nu mai este doar o valoare personală, ci şi socială.
Sistemul muncă - necesitate în afara orelor de lucru determină o influenţă pozitivă
asupra organismului şi psihicului omului, ceea ce oferă posibilităţi de manifestare a
talentului, valorilor culturale şi contribuie la formarea modului sănătos de viaţă.
Capacitatea de muncă este o caracteristică inalienabilă a sănătăţii omului.
Există o corelaţie directă între anumite moduri de activitate profesională şi unele
maladii. încă Hippocrate (aa. 460-378) a observat apariţia unor boli specifice la
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mineri. Fondatorul igienei profesionale Bernardino Ramazzini (1633-1714) pentru
prima dată a reuşit să sistematizeze raportul dintre maladiile profesionale şi sănă
tatea publică.
Problemele legate de maladiile profesionale şi intoxicaţii, precum şi igiena
muncii, micşorarea morbidităţii cu incapacitate temporară de muncă sunt destul de
actuale şi în timpul de faţă. Folosirea noilor utilaje de protecţie, mecanizarea, au
tomatizarea muncii fac posibil un regim de muncă cât mai raţional, care să excludă
bolile profesionale şi traumatismul. Concomitent cu controlul curent de laborator,
care se efectuează cercetând factorii mediului, e necesar de a studia, de asemenea,
şi reacţiile fiziologice ale organismului celor care muncesc. în ultimul timp tot mai
des se remarcă apariţia unor reacţii nespecifice ale organismului în legătură cu ac
ţiunea microdozelor de substanţe nocive.
Munca în condiţiile întreprinderilor industriale necesită o atenţie deosebită din
partea organelor sanitare şi mai ales o activitate intensă în domeniul patologiei
profesionale, Devine tot mai evident faptul că acţiunea trebuie să fie efectuată atât
asupra mediului, cât şi asupra organismului. Realizarea acestui principiu determină
teoria şi practica medicală consacrate problemei muncii şi sănătăţii.
Rolul muncii, ca o necesitate naturală, factor puternic de păstrare şi fortifica
re a sănătăţii omului, i-а preocupat pe mulţi savanţi. Majoritatea lor accentuează
importanţa respectării regulilor igienice, a îmbinării raţionale a muncii cu odihna
pentru excluderea surmenajului, s-a subliniat, totodată, însemnătatea factorilor de
cointeresare şi pasiune, manifestate în procesul muncii, precum şi rolul reacţiei
psiho-emoţionale legate de muncă.
însă din motive obiective şi subiective munca nu întotdeauna exercită o influ
enţă pozitivă asupra sănătăţii omului. De exemplu, în ţările economic dezvoltate se
observă o contradicţie între necesitatea dezvoltării productivităţii muncii în cores
pundere cu progresul tehnico-ştiinţific şi posibilităţile organismului uman de a se
adapta la noile condiţii, care uneori au o influenţă dăunătoare. în legătură cu aceasta
apare problema profilaxiei, elaborării mijloacelor efective de protecţie, respectării
regulilor sanitaro-igienice etc.
Munca acţionează asupra sănătăţii şi prin intermediul unor factori, cum sunt
fluctuaţia cadrelor, stimularea lor materială şi morală, raporturile internaţionale în
colectivele de muncă, care determină climatul psihologic, profesionalismul, cores
punderea muncii profesiei, vocaţiei şi capacităţilor omului.
Rezolvarea problemei social-igienice a muncii înseamnă evidenţierea acţiunii
factorilor sociali şi elaborarea pe baza lor a recomandărilor de utilizare a muncii ca
mijloc de întărire şi îmbunătăţire a sănătăţii publice.
însemnătatea muncii ca factor de asanare depinde de: organizarea ei; condiţiile
sanitaro-igienice; stimularea morală şi materială; înzestrarea tehnică; disciplină;
condiţiile psiho-emoţionale, de trai, din colectivele de producţie; corespunderea
aptitudinilor omului caracterului muncii pe care o îndeplineşte; alţi factori de ordin
material şi spiritual.
Când vorbim de factorii social-igienici ai muncii avem în vedere condiţiile
tehnologice şi sanitaro-igienice, ca: gradul de intensitate, încadrare şi pericolele
legate de munca executată; corespunderea muncii capacităţilor fiziologice şi psihoemoţionale; calităţile bio-sociale; caracterul relaţiilor internaţionale.
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Numai prin eforturile specialiştilor în domeniul ocrotirii sănătăţii este imposi
bil de a studia tot complexul de factori sociali şi de ordin psihologic caracteristici
muncii. Aici se cere colaborarea strânsă a reprezentanţilor diferitor discipline, in
clusiv a sociologilor, psihologilor, economiştilor, igieniştilor, prof-patologilor ş.a.
Până nu demult, când sănătatea populaţiei era studiată doar în baza datelor statistice
ale adresabilităţii, un studiu aprofundat al sănătăţii populaţiei nu putea fi realizat.
Studiile complexe cu caracter medico-social demonstrează acţiunea asupra să
nătăţii a factorilor de ordin psihologic. Indicatorii sănătăţii sunt cu mult mai favo
rabili la persoanele care muncesc cu tragere de inimă, sunt satisfăcute de munca pe
care o îndeplinesc şi întreţin relaţii prieteneşti cu colegii de muncă.
S-au observat divergenţe între nivelurile de sănătate la întreprinderi de acelaşi
tip care se deosebeau prin condiţiile sanitaro-igienice, modul de organizare a mun
cii şi ritmul de lucru. Comparând morbiditatea cu incapacitate temporară de muncă
la uzine în grupuri omogene după sex, vârstă şi alte caracteristici, care au fost
concediaţi în decursul anului cu cei care au fost angajaţi, s-a constatat că lucrătorii
concediaţi se îmbolnăveau de 1,5 ori mai des.
Importanţă are şi stagiul de muncă. Cu creşterea Iui morbiditatea scade.
In unele ţări s-au făcut cercetări despre influenţa şomajului asupra sănătăţii.
Conform datelor publice, în Germania morbiditatea prin boli psihice şi de profil
general la şomeri era cu 20-30% mai mare decât la cei care lucrează. Adinamia şi
lipsa de efort fizic asociate cu alţi factori de risc preced infarctul miocardic.
Folosirea noilor utilaje, introducerea noilor metode tehnice implică noi măsuri
de igienă a muncii care trebuie să anticipeze toate aceste inovaţii. Recomandări
le practice trebuie elaborate încă în perioada de proiectare. Progresul tehnic nu
a rezolvat deocamdată problema principală - cea a oboselii. Această problemă a
căpătat actualmente un nou conţinut, deoarece oboseala fizică a fost înlocuită de
oboseala „nervoasă”, care este o consecinţă a tensiunii psihologice şi emoţionale.
Modul de alegere a profesiei în zilele noastre e de aşa natură că nu omul este
„ales” pentru o anumită profesie, ci profesia „alege specialişti” din care sunt rebutaţi peste un timp oarecare o parte din ei, şi anume acei care nu s-au adaptat
la noile condiţii ca urmare a oboselii în lucru, care comiteau greşeli, frecvent se
îmbolnăveau ş.a.
O problemă medico-socială prezintă şi remunerarea muncii. Prosperitatea ma
terială exercită o influenţă esenţială asupra sănătăţii publice. Trecerea la economia
de piaţă, scăderea veniturilor reale ale populaţiei şi chiar sărăcirea unor pături soci
ale are drept consecinţă creşterea mortalităţii generale, scăderea natalităţii, duratei
medii a vieţii şi alte fenomene negative.
15.2. ODIHNA
Odihna este o stare de linişte sau activitate de o aşa natură, care lichidează
oboseala şi contribuie la restabilirea capacităţii de muncă.
Dreptul la odihnă este un factor important de păstrare şi întărire a sănătăţii
oamenilor, precum şi de dezvoltare armonioasă a personalităţii fiecărui om.
Problema organizării odihnei este legată de timpul liber. Folosirea raţională
a timpului liber este o condiţie de care depinde productivitatea muncii, deoarece
contribuie la fortificarea sănătăţii omului şi la dezvoltarea Iui multilaterală.
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Pe timpuri, noţiunea de odihnă era identificată cu o linişte perfectă şi reducere
considerabilă a mişcării. La începutul secolului al XX-lea I. Secenov a argumentat
în mod convingător teza că oboseala dispare prin trecerea de la un mod de activitate
la altul. Odihna, ca problemă social-igienică, este un aspect mai puţin studiat. To
tuşi, a devenit un adevăr incontestabil faptul că cei care îşi petrec zilele de odihnă
în afara oraşului se îmbolnăvesc mai rar.
Problema odihnei este foarte actuală, deoarece când munca este neraţional or
ganizată, se observă dereglări ale ritmului proceselor tehnologice, ca şi în cazul
muncii legate de suprasolicitarea fizică şi emoţională. Normarea regimului muncii
şi al odihnei prevede reglementarea timpului de lucru şi a timpului de odihnă.
Criteriile de bază ale regimului raţional al muncii şi odihnei sunt productivi
tatea muncii, prevenirea surmenajului, micşorarea traumatismului profesional şi
ocrotirea sănătăţii muncitorilor.
La reglementarea regimului de muncă şi odihnă trebuie să se ia în considerare
nu numai specificul procesului de muncă, ci şi condiţiile în care activează oamenii:
temperatura, umiditatea aerului, gradul de poluare a lui, iluminarea, zgomotul, vi
braţia, care alcătuiesc factorii suplimentari de oboseală.
15.3. ALIMENTAŢIA

Unul dintre factorii sociali cu rol decisiv asupra sănătăţii este alimentaţia.
Ştiinţa medicală dispune de o informaţie destul de vastă în ceea ce priveşte
fiziologia, igiena şi patologia alimentaţiei, mecanismul acţiunii diverselor produ
se alimentare asupra funcţiei unor organe în parte şi a organismului în întregime.
Fără a neglija însemnătatea acestor procese, noi ne vom referi la aspectul social al
alimentaţiei.
îndestularea populaţiei cu produsele alimentare necesare depinde, în primul
rând, de starea materială, de nivelul de trai al societăţii. în ţările economic slab
dezvoltate condiţiile de trai sunt extrem de nesatisfăcătoare, acolo populaţia suferă
de foame şi subalimentaţie. Acuitatea acestei probleme se agravează în condiţiile
când se observă creşterea sporită a populaţiei, fenomen specific unor state din Asia,
Africa şi America Latină. Spre exemplu, în America Latină populaţia creşte anual
cu 3,5%, pe când producţia agricolă - cu 2,5%.
Departamentul agricultură şi alimentaţie al ONU a constatat că mai mult de
jumătate din populaţia globului pământesc suferă de subalimentaţie ori se alimen
tează insuficient. Situaţia se complică ca urmare a accelerării ritmului de creştere
a populaţiei, care a căpătat un caracter de explozie, ceea ce nu s-a observat în
trecut, şi a inegalităţii sociale în aprovizionarea cu bunuri materiale, inclusiv cu
alimente. Conform datelor ONU numai 1/4 din populaţie se bucură de o alimentaţie
normală; 30-40 mln. de oameni anual mor de foame. Suferă de foame 300-500
milioane. Aici are importanţă şi inegalitatea reprezentării produselor alimentare. în
ţările unde locuieşte 1/3 din populaţie (Europa, America de Nord) se produc 3/4 din
toate produsele alimentare, în timp ce în Asia, unde se află o jumătate din populaţia
lumii, se produc doar 17-18%.
O
problemă acută este deficitul de proteine, în special de provenienţă animal
în unele ţări revin câte 3-4 g de proteine animale pe cap de locuitor, ceea ce cores
punde cu 2-3 kg de carne pe an (norma - 60-70 kg).
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Deficitul proteic reflectă nivelul scăzut al economiei, al venitului naţional.
Deficitul alimentar este scăzut, de asemenea, şi de puterea calorică mică a unor
produse alimentare. Pentru populaţia unor state din Asia, Africa şi America de Sud
acest indice abia atinge 2 200 calorii/zi. Insuficienţa proteinelor acţionează dăună
tor mai ales asupra generaţiei tinere în faza de creştere a organismului. O adevărată
tragedie în ţările economic slab dezvoltate o constituie aşa boli, ca kwashiorkor,
beri-beri, bolile de ochi de provenienţă alimentară ş.a.
Subalimentaţia provoacă creşterea mortalităţii generale, şi mai ales, a mortali
tăţii infantile. OMS, în legătură cu această problemă, afirmă următoarele: indicele
mortalităţii copiilor de 1-4 ani poate fi considerat drept criteriu de evaluare al nive
lului alimentaţiei în ţara respectivă după cum mortalitatea infantilă caracterizează
starea sănătăţii şi nivelul social-economic al ţării. Intr-adevăr, în ţările unde penuria
de proteine se resimte tare, iar calorajul general este scăzut, mortalitatea infantilă
alcătuieşte 30-59% din mortalitatea generală, şi invers, în ţările unde asemenea in
suficienţă e rară mortalitatea infantilă alcătuieşte doar 10% din mortalitatea generală.
Soluţionarea problemei penuriei de alimente este posibilă prin intensificarea
agriculturii. Este suficient să se obţină pe suprafeţele agricole folosite în prezent re
colte la nivelul ţărilor dezvoltate ca să se asigure cu alimente mai mult dş 9 miliarde
de oameni. Dacă s-ar folosi toate terenurile arabile (9,390 miliarde km'), recoltele
ar îndestula cu produse alimentare 65 miliarde de oameni, iar folosind suplimentar
şi algele mărilor şi oceanelor - 290 miliarde de oameni.
Conform calculelor oceanografului L. Zenkevici productivitatea mărilor e de
1 000 de ori mai mare decât a pământului arabil. De pe o unitate de suprafaţă subac
vatică se pot obţine 50 de tone de produse faţă de 4 tone de cereale care se recoltea
ză de pe o suprafaţă terestră. In afară de aceasta, algele conţin de 4-5 ori mai multe
substanţe organice decât plantele terestre. Folosirea raţională a plantelor maritime
numai de pe litoralurile mărilor şi oceanelor ar îndestula cu produse alimentare 58
miliarde de oameni. Aceste date vorbesc în favoarea posibilităţilor vaste de folosire
a resurselor naturale pentru asigurarea nu numai a generaţiei contemporane, ci şi
a viitoarelor generaţii umane ale planetei noastre cu toate produsele alimentare
necesare.
O importanţă deosebită capătă şi studierea alimentaţiei şi influenţei acesteia
asupra sănătăţii anumitor grupuri de populaţie. Sunt cunoscute multe boli de prove
nienţă alimentară. Cauza lor este frecvent ablactarea sugarilor. Copiii în cauză sufe
ră frecvent de boli acute ale aparatului digestiv, rahitism, pneumonie şi hipotrofie.
Problema alimentării copiilor este într-adevăr o problemă medico-socială, deoarece
ea se referă la generaţia tânără.
Unele investigaţii cu caracter medico-social tratează detaliat acţiunea asupra
sănătăţii a regimului de alimentare al diferitor grupe sociale, atât din punct de ve
dere profesional, cât şi sub aspect de vârstă.
Dacă vom urmări schimbările ce au avut loc în modul de alimentare a locui
torilor din ţările economic dezvoltate în anii 60-70, vom constata că pentru ele, cu
excepţia Marii Britanii şi a Suediei, au fost caracteristice mărirea puterii calorice,
în special pe contul creşterii consumului de proteine şi grăsimi. O particularitate a
alimentaţiei japonezilor este folosirea largă a legumelor şi zarzavaturilor.
în ultimii 70 de ani schimbări considerabile au avut loc şi în raţia alimentară
a populaţiei SUA: a sporit consumul de carne, peşte, produse lactate, untdelemn,
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fructe, zarzavaturi, zahăr; s-a micşorat consumul ouălor, cartofului, făinoaselor,
cafelei. Consumul de unt şi grăsimi de porc a scăzut cu 74 şi 81%, în schimb s-a
mărit de 2 ori întrebuinţarea untdelemnului şi de 8 ori a margarinei.
Specialiştii au formulat 7 cerinţe principale în domeniul igienei alimentaţiei:
1. A se evita supraalimentaţia, care duce la obezitate, prin micşorarea consu
mului de alimente şi mărirea cheltuielilor energetice.
2. A spori consumul glucidelor compuse şi a zaharoaselor naturale (fructoza,
lactoza) de la 28% la 48% din calorajul general.
3. A reduce consumul de zahăr rafinat de Ia 45% la 10%.
4. A reduce consumul grăsimilor de Ia 42% la 30% din calorajul general, pe
contul cărnii, ouălor, folosirii laptelui degresat.
5. A micşora cu 10% consumul de uleiuri naturale.
6. A se evita produsele bogate în colesterol, cu reducerea aportului de coles
terol de la 500 la 300 mg/zi.
7. A limita consumul sării de bucătărie până la 5 g/zi.
Alimentaţia raţională este o problemă de care se preocupă savanţii din toate
ţările. în Suedia, de exemplu, a fost creat un Comitet de experţi în acest domeniu.
O recomandare a lor este de a micşora întrebuinţarea grăsimii de la 40% până la
30% şi a zahărului de la 18% la 10% în calorajul general. Cu propagarea modului
raţional de alimentare se ocupă organele administrative, mass-media, sindicatele,
instituţiile medicale. A sporit cu mult producţia sucurilor de fructe, a căror utilizare
aici e pe primul loc în lume.
în Canada, savanţii au demonstrat că familiile cu venituri mici folosesc mai
puţină carne, peşte, carne de porc ouă şi fructe. Ponderea obezilor în rândul bărba
ţilor era mai mare la acei care aveau venituri mai ridicate, iar la femei - invers (ele
consumă mai multe glucide - făinoase şi cartofi).
O situaţie catastrofală s-a creat în ţările în curs de dezvoltare. Dacă 10% din
populaţia Globului suferă de foame, apoi insuficienţa calitativă a alimentaţiei o
resimt 50% din locuitori. Se constată, în primul rând, insuficienţa albuminelor de
valoare biologică completă. în majoritatea acestor ţări consumul albuminelor ani
male alcătuieşte doar 8 g/zi.
Toate produsele de hrană se împart în 4 grupe:
1. caîorigene (400-900 kcal la 100 g de produs alimentar) - grăsimi animale,
untdelemn, mezeluri, zahăr, ciocolată, halva, prăjituri;
2. produse cu putere calorică înaltă (250-400 kcal) - pâine albă, pesmeţi, cru
pe. macaroane, carne de vită, de porc, şuncă, brânză de vaci, smântână, îngheţată,
miere, nuci, dulceaţă;
3. produse calorice (nivel obişnuit - 100-250 kcal) - pâine de secară, caimac,
brânză cu 90% grăsime, came de vită, de oaie, de porc, de iepure, scrumbie, stavrid,
costraş;
4. produse cu puţine calorii (<100 kcal) - toate zarzavaturile, cartofii, fructe
le, laptele, brânza de vaci degresată, carnea de vită slabă, de găină, peştele - cambulă, crap, somn, şalău, ştiucă.
Consecinţa alimentaţiei incorecte este obezitatea şi alte boli. în SUA suferă de
obezitate în formă gravă 4,9% din bărbaţi şi 7,2% din femei. în republicile din exURSS boala se înregistra la 26% din populaţie. în grupele de vârstă 40-60 de ani
frecvenţa cazurilor de obezitate atingea 30%. iar Ia cei peste 60 de ani - 45%.
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Savanţii din SU A consideră, că 60% din tumori la femei şi mai mult de 40% la
bărbaţi sunt legate de alimentaţia neraţională. A fost stabilită o corelaţie directă în
tre mortalitatea condiţionată de cancerul intestinal şi consumul abuziv de grăsimi,
came, zahăr, ouă, bere; mortalitatea din cauza cancerului stomacal s-a stabilit mai
frecvent la persoanele care făceau abuz de zahăr şi produse cerealiere.
în SUA, unde au fost elaborate şi aplicate principiile alimentaţiei raţionale,
cancerul stomacal este în prezent un fenomen rar, pe când la noi el ocupă locul II
în structura tumorilor maligne.
în genere, alimentaţia se află pe primul loc printre factorii de risc cancerigeni
(ponderea 35%), iar fumatul pe al doilea loc (30%).
Academicianul rus N.N. Trapeznikov afirmă, că azi probabilitatea de a se îm
bolnăvi de boli canceroase a de 20,5% la bărbaţi şi de 16,1% la femei. în mileniul
trei fiecare al treilea om va fi ameninţat de riscul de a se îmbolnăvi de cancer.
Pentru micşorarea pericolului cancerului intestinal se recomandă reducerea
consumului de grăsimi, renunţarea la tot ce e prăjit, afumat. E necesar de a spori
consumul produselor ce conţin celuloză (pâine neagră, zarzavaturi, fructe), a inclu
de în raţie diverse soiuri de varză, sucul căreia stimulează fermentaţia proteinelor.
Celuloza ajută la evacuarea normală a intestinului, împreună cu conţinutul lui fiind
înlăturaţi şi acizii biliari, care pot intensifica cancerogeneza.
Cancerul mamar şi al uterului este legat, de asemenea, de alimentaţia nera
ţională (supraalimentare, abuz de grăsimi). Un alt grup de boli ale căror evoluţie
depinde în mod direct de alimentaţie sunt bolile cardiovasculare, care provoacă
mai mult de jumătate din mortalitatea generală. S-a stabilit că în Japonia frecvenţa
relativ mică a bolii coronariene este rezultatul abţinerii de la întrebuinţarea în ali
mentaţie a grăsimilor. Efecte negative asupra vaselor creierului are abuzul sării de
bucătărie.
La rândul ei subalimentaţia cauzează creşterea numărului eclampsiilor, avortu
rilor, naşterilor premature, născuţilor morţi.
Un rol important se atribuie sporirii consumului de proteine de care depinde
imunitatea organismului, de vitamine şi fier cu rol în procesul de producere a sân
gelui etc.
Probleme complicate au apărut în ultimul timp în legătură cu utilizarea îngră
şămintelor artificiale, pesticidelor, substanţelor chimice în industria alimentară.
Problema alimentaţiei publice, în afară de aspectul medico-social, capătă tot
mai mult şi un caracter social-economic. Durata vieţii omului poate fi prelungită cu
mult cu ajutorul dietei, ce ar conţine toate substanţele nutritive neccsare, reducând
însă cu o treime numărul de calorii calculate pentru masa normală a corpului.
în ultimul timp se practică tratamentul unor maladii prin înfometare. Este o
metodă riscantă, care impune controlul riguros al medicilor. Se foloseşte,
aseme
nea, degrevarea alimentara, fiind necesar şi de această dată avizul medicului.
15.4. LO CU IN ŢA
O altă problemă medico-socială destul de importantă prezintă locuinţa. Se au
în vedere dimensiunile ei, spaţiul locativ, confirm i şi comodităţile de trai.
Nu ne vom opri asupra metodelor de estimare şi de studiere a condiţiilor mi
ci oclimaterice ale locuinţelor, deoarece aceste: sunt obiectul de studiu al unui com
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partiment special al igienei. Aici vom elucida doar probleme de ordin medico-social, mai ales sub aspectul influenţei locuinţelor asupra sănătăţii publice.
Amintim că locuinţa avea o importanţă vitală încă din vremurile străvechi,
chiar la omul primitiv. Acesta din urmă se ascundea în peşteră (locuinţa lui), la in
trarea în care ardea permanent rugul. O altă modalitate de locuit ce-i permitea omu
lui să se apere de animalele sălbatice erau locuinţele construite pe piloni îngropaţi,
pe apa vreunui lac, legate de mal prin pod, care noaptea era tras în casă.
Desigur, nu era uşor de trăit în peşteri ori în locuinţele lacustre, dar şi astăzi,
când omul are posibilităţi să construiască locuinţe în blocuri moderne de tipul zgârie-norilor, apar probleme destul de complicate legate de asigurarea lui cu spaţiu
locativ şi în ceea ce priveşte influenţa locuinţei asupra sănătăţii publice.
Construcţiile locative optime sunt necesare, în primul rând, pentru prosperita
tea şi sănătatea omului şi a familiei sale.
Condiţiile locative nefavorabile pot contribui la răspândirea unor infecţii, bu
năoară, cele gastrointestinale, ale aparatului respirator, precum şi altor boli care pot
apare din cauza lipsei de apă potabilă calitativă, înlăturării imperfecte a murdăriei,
existenţei insectelor, rozătoarelor etc.
Suprapopularea locuinţelor creează condiţii pentru tensionarea relaţiilor dintre
locatari. în legătură cu aceasta creşte şi mai mult rolul locuinţelor ca factor impor
tant al sănătăţii publice a omului.
Comitetul de experţi al OMS apreciază noţiunea „condiţii locative sănătoase”
drept existenţa locuinţei individuale pentru fiecare familie.
Condiţiile minime pe care trebuie să le prezinte orice locuinţă sunt următoarele:
a) numărul necesar de camere cu suprafaţa locuibilă utilă şi cubaj ce ar cores
punde normelor sanitaro-igienice;
b) posibilitatea izolării unor membri ai familiei;
c) distribuirea camerelor astfel încât copiii şi adulţii de sex diferit (afară de soţ
şi de soţie) să aibă dormitor separat;
d) aprovizionarea suficientă cu apă potabilă calitativă pentru îndestularea tu
turor necesităţilor;
e) amenajarea canalizaţiei în corespundere cu regulile sanitare;
f) existenţa condiţiilor necesare pentru spălat, pregătirea mâncării şi depozita
rea produselor alimentare;
g) ventilarea suficientă, excluderea prezenţei substanţelor toxice în locuinţă;
h) iluminarea naturală şi artificială satisfăcătoare.
Problema locativă în legătură cu urbanizarea şi în condiţiile economiei socia
liste ineficiente, care a existat până mu demult, a devenit tot mai acută. Procesul de
urbanizare cunoaşte ritmuri destul de pronunţate în Republica Moldova. Populaţia
urbană către anul 1989 a crescut comparativ cu 1959 de 3,1 ori şi constituia 2 057
mii locuitori, în timp ce în ex-URSS şi în Ucraina vecină numai de 1,8 ori. Supra
faţa locativă pe cap de locuitor, în 1988, în Republica Moldova era în medie egală
cu 8,6 m - (în fosta Uniune - 9,4 m2, în Ucraina - 9,8 m2).
Conform cercetărilor selective efectuate în 1989, din numărul celor care aveau
nevoie de spaţiu locativ în localităţile urbane 33,7% aşteptau rândul 5-10 ani, iar
18,3% - mai mult de 10 ani.
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Condiţiile locative.
Condiţiile locative determină în mare măsură nivelul de trai al oamenilor şi
influenţează asupra sănătăţii lor.
S-a stabilit că morbiditatea printre persoanele care dispun de un spaţiu locativ
de numai 6 m2 pentru fiecare locatar este mai mare decât la cei cu 9 m2. în rândul
muncitorilor din industrie, care au spaţiu locativ mai mare de 9 m2 pentru o persoa
nă, morbiditatea cu incapacitate temporară de muncă e cu 10% mai mică decât la
cei cu spaţiul locativ de 6-9 m2 şi cu 20% decât la cei care dispun de un spaţiu sub
6 m2. Cam aceeaşi proporţie se păstrează şi în cazul celor care au locuinţe proprii
comparativ cu locatarii de la bloc.
Acţiunea asigurării cu spaţiu locativ asupra sănătăţii se observă şi în locali
tăţile rurale. Condiţiile bune de trai, spaţiul locativ suficient, camerele luminoase
şi temperatura optimă favorizează sănătatea copiilor, mai ales în ceea ce priveşte
morbiditatea prin rahitism.
Este cunoscut şi faptul că de mărimea spaţiului locativ depinde numărul de
copii în familie, precum şi nivelul mortalităţii infantile. Asigurarea populaţiei cu
locuinţe în cea mai mare parte de ţări, inclusiv la noi, este neîndestulătoare. Con
form datelor ONU cca 180 milioane de oameni nu au locuinţe, iar 12% trăiesc în
cocioabe.
Pentru a lichida problema locuinţelor e necesar, după calculul specialiştilor
ONU, de a construi în ţările dezvoltate 30 milioane, iar în ţările slab dezvoltate cel
puţin 150 milioane de noi locuinţe.
Conform unei investigaţii întreprinse de OMS, în oraşul Calcuta 15% din po
pulaţie locuiesc în prăvălii, 17% în genere sunt lipsiţi de locuinţe, iar pentru 30%
revine câte o cameră la câteva familii. în genere, asigurarea cu locuinţe constituie o
problemă acută pentru 63% din populaţia oraşului. E natural că neasigurarea cu lo
cuinţe este una din cauzele principale ale morbidităţii. Din publicaţiile OMS aflăm,
că în Rio-de-Janeiro din cei 830 mii de oameni, care locuiesc în fundături - 40%,
suferă de dilatarea aortei din cauză că ei sunt nevoiţi să aducă apa de la mari distan
ţe pe dealuri înalte; 20% au fost atacaţi de tuberculoză, iar 95% - de helmintiază.
în SUA norma medie de asigurare cu suprafaţă locativă utilă e de aproximativ
48 m2. Fiecare locuinţă e compusă în medie din 5,1 camere. Fondul de locuinţe este
într-un volum de 80% asigurat cu încălzire centralizată, 75% au canalizare, 90%
din locuinţe sunt telefonizate.
J. Yarnell afirmă, că morbiditatea prin boli ale aparatului respirator la copii
şi indicii morbidităţii din cauza acestor boli sunt strâns legate de suprapopularea
locuinţelor, de numărul şi suprafaţa camerelor.
Conform datelor OMS, există un raport invers proporţional între cubatura ae
rului ce revine la 1 locatar, numărul de bacterii pe care Ie conţine acest volum de aer
(inclusiv bacteriile cavităţii bucale şi nazale, spre exemplu streptococul) şi numărul
cazurilor de îmbolnăvire.
în blocurile cu multe etaje concentraţia bacteriilor în aerul din încăperi e mai
mare decât în casele cu 1 sau 2 etaje. în casele cu multe etaje sunt mai frecvente
cazurile de boli psiho-neurologice şi boli respiratorii acute. Aceasta se explică prin
faptul că pe măsură ce se măreşte numărul etajelor se înrăutăţeşte componenţa chi
mică şi proprietăţile fizice ale aerului. Temperatura la etajul 12 se măreşte cu 5°,
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umiditatea aerului cu 8,3%, concentraţia oxidului de carbon e 66,6%. în comparaţie
cu etajul 1, la etajul 12 numărul firelor de praf la 1 m3 de aer este pe palier de 5 ori
mai mare.
Morbiditatea din cauza bolilor cardiovasculare, afecţiunilor aparatului respira
tor şi ale sistemului nervos depinde şi de existenţa spaţiilor verzi în oraşe.
Sursele de poluare a atmosferei locuinţelor sunt multiple. Ele rezultă din acti
vitatea vitală a omului: substanţele eliminate în timpul pregătirii hranei, fumatului
sau emanate din materialele de construcţie, mobilă sau îmbrăcăminte. Un pericol
oarecare îl pot prezenta şi mijloacele de igienă personală, produsele cosmetice, deodorantele şi dezinfectantele, detergenţii etc. Se va lua în considerare faptul că din
cauza spaţiului mic al locuinţelor, chiar şi cantităţi nu prea mari de substanţe toxice
pot crea concentraţii destul de mari.
în concluzie, menţionăm că factorii sociali - munca, odihna, alimentaţia şi
locuinţa, din punct de vedere metodic, au fost examinaţi izolat unul faţă de altul
în mod intenţionat, pentru a evidenţia mai clar rolul lor asupra sănătăţii publice. în
realitate toţi aceşti factori acţionează în ansamblu.
De exemplu, când e vorba de alimentaţie nesatisfăcătoare, la persoanele în
cauză, ca regulă, şi condiţiile locative sunt proaste, ele dispun de mijloace băneşti
modeste, şi alţi factori sociali nu corespund condiţiilor optime. Aceasta se explică
prin faptul că există o evidentă interconexiune şi interdependenţă între condiţiile de
viaţă, nivelul de trai şi sănătatea omului.
Desigur, că interconexiunea factorilor sociali, această legitate nestrămutată,
impune necesitatea unui studiu medico-social complex, care ar evidenţia acţiunea
multiplelor cauze şi factori, ce determină sănătatea populaţiei în ansamblu.
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