
  
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţei 

 Comisiei pentru sănătate şi familie  
din ziua de 24.06.1998 

 
 
 
 
 

La lucrările comisiei care s-au desfăşurat între orele 8,30 - 
11,00, sunt prezenţi 11 deputaţi fiind absenţi motivat 3 deputaţi, după 
cum urmează: dep.dr.Ion Berciu (Grupul Parlamentar al PNŢCD-Civic-
Ecologist), dep.dr.Francisc Baranyi (Grupul Parlamentar al UDMR) şi 
dep.dr.Opriş Remus (Grupul Parlamentar al PNŢCD-Civic-Ecologist). 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi domnul dr.Imbri 
Emilian, director  al Direcţiei informatică, protocol, relaţii cu publicul şi 
administrativ din Ministerul Sănătăţii. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna dep.dr.Bartoş 
Daniela, vicepreşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat cu 11 voturi pentru următoarea ordinea de 
zi: 

1.  Discuţii pe marginea materialului informativ privind 
acreditarea spitalelor în România. 

În deschiderea lucrărilor doamna dep.dr.Bartoş Daniela arată 
că sistemul de acreditare a spitalelor este un proces foarte important, însă 
eficacitatea  acreditării spitalelor va depinde de măsura în care 
majoritatea celor care lucrează în sistemul sanitar va adopta procesul de  
acreditare ca o modalitate de atingere a standardelor de calitate  acceptate 
la nivel  naţional. 

 
 
Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil subliniază care sunt 

beneficiile acreditării.  Acestea pot fi rezumate astfel: 
��îmbunătăţirea eficienţei şi a calităţii îngrijirilor 

medicale spitaliceşti; 
��garanţia calităţii îngrijirilor medicale din spital pentru 

pacienţi; 
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��opţiunea pacienţilor pentru spitalul cel mai eficient în 
îngrijirea lor. 

Domnul dep.dr.Cândea Vasile arată că, acreditarea spitalelor 
demonstrează că acestea sunt orientate spre îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor acordate. Pe de o parte, în felul acesta spitalele decelează 
domeniile ce trebuiesc îmbunătăţite calitativ, iar pe de altă parte se va 
constata o îmbunătăţire a performanţelor personalului spitalului. 

Domnul dep.prof.Miloş Aurel consideră că, prin acreditarea 
spitalelor se vor reduce diferenţele de calitate a îngrijirilor dintre diferite 
regiuni ale ţării şi între spitale. Toate spitalele vor fi obligate să atingă 
cel puţin nivelul minim al calităţii cerut de pacient; iar în perspectivă, se 
va îmbunătăţii starea de sănătate a populaţiei. 

Domnul dr.Imbri Emilian arată că, în serviciile de sănătate, 
acreditarea este definită ca un sistem care încurajează participarea 
profesională din cadrul instituţiei, dar este supusă unui control extern şi 
obiectiv; eventual înseamnă şi recunoaştere profesională şi naţională, 
rezervată pentru facilităţile care asigură îngrijirea sănătăţii de înaltă 
calitate. 

În continuare domnul dr.Imbri Emilian arată că, în 
majoritatea ţărilor, programele de acreditare sunt efectuate la nivel 
naţional, iar standardele şi criteriile de evaluare, cuprinse în programele 
de acreditare, sunt focalizate pe structură şi proces, rezultanta ambelor 
fiind calitatea îngrijirii. Programul de acreditare are posibilitatea de a 
evalua calitatea serviciilor din perspectiva pacientului; în decursul 
inspecţiei, inspectorii evaluează cât de mulţumiţi sunt pacienţii şi discută 
cu personalul instituţiei. 

Domnul dep.prof.Buga Florea doreşte să cunoască ce 
cuprinde sistemul de acreditare în alte ţări. Arată că în SUA echipa de 
inspecţie este în general compusă din medici, surori, administratori, iar 
atribuţiile acestei echipe este de a efectua o inspecţie completă în 
momentul când se reînnoieşte acreditarea şi inspecţii parţiale atunci când 
se constată deficienţe care au fost găsite în timpul inspecţiei complete. 

Domnul dr.Imbri Emilian arată că, sistemul de acreditare 
trebuie să cuprindă următoarele departamente: 

��de organizare a acreditării; 
��de standarde; 
��de analiză a procesului de evaluare. 

Departamentul de organizare se ocupă de programele de 
acreditare. Consiliul de acreditare trebuie să asigure participarea 
asociaţiilor profesionale relevante, asiguratori, guvern şi consumatori. 

Dezvoltarea standardelor este un proces esenţial în 
programele de acreditare, deoarece nivelul acreditării depinde de 
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standarde. În consecinţă, profesioniştii trebuie să participe la dezvoltarea 
şi revizuirea standardelor. 

Pentru a asigura o evaluare obiectivă  şi corectă, inspectorii 
trebuie să fie experţi în domeniul lor de activitate. 

Nivelul de acreditare trebuie să fie cunoscut public şi 
recunoscut social. Procesul de inspecţie trebuie să dea posibilitatea 
publicului să-şi exprime opiniile. 

Standardele de acreditare a spitalelor se referă la: 
1.  Drepturile pacienţilor. În acest sens spitalul are 

obligaţia de a respecta în mod egal drepturile fiecărui pacient. În ţările 
unde s-a implementat sistemul de acreditare, pacienţii au acces la 
informaţiile de natură medicală legate de persoana sa şi dreptul la 
confidenţialitate a datelor privind boala sa. Totodată bolnavul are 
dreptul la decizia privind efectuarea unor experimente sau a altor 
activităţi asupra persoanei sale. În spital există o comisie etică care 
urmăreşte permanent respectarea drepturilor pacienţilor. 

2.  Servicii de nursing. Fiecare spital dispune de personal 
de nursing cu drept de practică, ce răspunde nevoilor pacienţilor prin 
îngrijiri adecvate. Sunt bine definite funcţiile şi responsabilităţile 
acestui personal, precum şi modul de evaluare a activităţii acestuia. 

3.  Managementul informaţiei. Acest segment este foarte 
important. Spitalul trebuie să dispună de servicii şi facilităţi care să 
poată furniza în orice moment informaţii scrise referitoare la îngrijirile 
medicale acordate fiecărui pacient consultat sau internat. Datele 
înregistrate se referă la identificarea pacientului, justificarea 
diagnosticului şi tratamentului, documentarea exactă a rezultatelor şi a 
recomandărilor. 

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş arată că sursa principală 
privind cele mai detaliate informaţii se găsesc, de regulă în foaia de 
observaţie a spitalizării unui pacient, care cuprinde istoricul bolii, 
examenul fizic complet, recomandări diagnostice şi terapeutice precum şi 
rezultatele acestora. 

Referitor la serviciile de nursing, doamna dep.dr.Daniela 
Bartoş arată că este necesar să existe un plan de îngrijiri, a cărui rol este 
de a asigura o îngrijire planificată, corespunzătoare pacientului. 

Domnul dep.dr.Ioniţă Nicu arată că, personalul de nursing 
are obligaţia de a participa la programe de formare şi educaţie continuă. 

Domnul dep.dr.Florian Udrea arată că, pentru eficacitate în 
managementul informaţiei serviciul de înregistrări medicale (statistică) 
necesită o bună dotare cu echipament şi personal suficient  pentru 
gestionarea informaţiilor medicale din spital. 
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Domnul dir.dr.Imbri Emilian se referă la următorul standard 
de acreditare a spitalelor şi anume: 

4.  Serviciul de urgenţă. Domnia sa arată că serviciul de 
urgenţă trebuie organizat ca un departament separat în cadrul spitalului. 
Totodată trebuie statuată poziţia acestuia în cadrul spitalului, relaţia 
acestuia cu alte departamente  şi relaţia acestuia cu alte servicii de 
urgenţă din comunitate. 

Doamna dep.ing.Bălan Marilena consideră că în orice spital 
trebuie să existe un plan clar de asistenţă medicală de urgenţă, bazată pe 
nevoile comunităţii şi pe posibilităţile spitalului. Deasemenea arată că 
acoperirea cu personal trebuie să se facă de aşa natură încât pacienţii să 
fie trataţi eficient. 

Datorită epuizării timpului afectat şedinţei, doamna 
dep.dr.Daniela Bartoş anunţă închiderea lucrărilor. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Dep.dr.Daniela Bartoş 


