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perspectivă managerială

Calitatea serviciilor de sănătate este un concept destul 
de dificil de definit. Există multe definiții, fiecare punând 
accent pe diferite elemente care par a influența calitatea. 
Putem defini calitatea ca fiind gradul în care serviciile 
de sănătate pentru indivizi și populație măresc proba-
bilitatea obținerii unor rezultate de sănătate dorite și în 
concordanță cu cunoștințele medicale curente. Această 
definiție, folosită inițial de Lohr(1) (1990), leagă procesele 
de rezultatele așteptate, atât la nivel individual, cât și 
la nivel de populație, sugerând necesitatea descoperirii 
diferențelor între practicile actuale și cele dorite.

Desigur, o societate normală, matură, își dorește să 
beneficieze de îngrijiri medicale de calitate. Dar calea 
către atingerea calității nu este chiar atât de ușoară și 
depinde de multe aspecte. 

Am definit într-un articol anterior(2) care sunt cele mai 
importante noțiuni legate de calitate: creșterea, asigura-
rea și managementul calității. Spuneam că organizațiile 
profesionale, în special, trebuie să dezvolte programe 
de îmbunătățirea calității. Statul, desigur, este cel care 
trebuie să asigure condițiile necesare unei îmbunătățiri 
permanente a calității serviciilor, prin diverse mecanis-
me de dezvoltare și reglementare. Nu în ultimul rând, 
fiecare furnizor trebuie să facă managementul calității 
la nivelul organizației sau al locului unde își desfășoară 
activitatea. 

În România, strategia prin care statul a încercat să 
influențeze creșterea calității îngrijirilor de sănătate 
nu a fost definită în mod clar. Desigur, se presupune 
că toate eforturile făcute de Ministerul Sănătății au ca 
obiectiv general îmbunătățirea serviciilor oferite de toți 
furnizorii de servicii medicale. Realitățile, rapoartele 
internaționale și statisticile par să spună altceva. 

Una dintre intervențiile propuse de statul român în 
domeniul calității este acreditarea. De curând s-a în-
cheiat primul ciclu de acreditare a tuturor spitalelor din 
România. Așteptăm cu interes evaluarea rezultatelor 
acestui proces. În continuare, s-a decis acreditarea tu-
turor unităților medicale din afara spitalului, adică a 
aproape 50.000. 

Așa cum spuneam, acreditarea este un instrument 
de asigurare a calității, prin care clienții pot fi asigurați 
că unitățile medicale acreditate respectă standardele 
impuse sau acceptate la nivelul societății. Prin standard 
impus putem înțelege reglementările din legislația țării 
care obligă unitățile medicale să se conformeze în diverse 
aspecte. În România avem o mulțime de legi și regle-
mentări care trebuie respectate de unitățile medicale, 
multe dintre ele având prevăzute organe de control și 
pedepse în caz de nerespectare a lor. Acreditarea trebuie 
să verifice din nou respectarea acelor reglementări? În 
principiu da, deoarece este absurd să acreditezi o unitate 
medicală care încalcă o lege! De ce totuși există unități 
medicale care încalcă legislația țării? 

În afară de reglementările în vigoare, ce mai verifică 
un proces de acreditare? Verifică dacă unitatea medicală 
respectă recomandările de bună practică medicală recu-
noscute de comunitatea medicală și de pacienții din țara 
respectivă. Dacă acestea există! Dar, dacă ele nu există, 
cum procedăm?

Evaluarea externă
Evaluarea externă a fost utilizată în ultimele decenii 

pentru evaluarea calității serviciilor oferite de spitale. 
În 2000, s-a derulat un proiect european, ExPeRT(3) (Ex-
ternal Peer Review Techniques), care a trecut în revistă 
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modele utilizate în Europa pentru evaluarea calității. 
Proiectul a demonstrat că există patru mari modele de 
la care au plecat toate proiectele naționale: 
nn Alinierea la standardele ISO
nn Modelul de excelență
nn Vizitarea cabinetelor (visitatie) și peer-review
nn Acreditarea.
Alinierea la standardele ISO, dezvoltate de Interna-

tional Organization for Standardization, este o metodă 
utilizată în numeroase țări. Standardele sunt internaţi-
onale, dezvoltate de echipe de experți. Evaluarea se face 
de către auditori independenți. Dar standardele ISO 9000 
sunt mai mult orientate către procedurile administrati-
ve, mai puțin către performanța spitalelor și cu atât mai 
puțin a unităților medicale din ambulatoriu. Au fost totuși 
dezvoltate standarde pentru acreditarea laboratoarelor.

Modelul de excelență se sprijină pe criteriile dezvol-
tate de Malcolm Baldrige, care în Europa au constituit 
bazele European Foundation for Quality Management 
(EFQM). Este un model sprijinit pe autoevaluare, pe 
baza căruia au fost dezvoltate programe de acreditare 
la nivelul multor spitale din Europa. Modelul EFQM a 
fost dezvoltat cu timpul și promovat intens, inclusiv de 
Consiliul Europei.

Metodele bazate pe peer-review, pe vizite reciproce 
între profesioniștii din același domeniu sau specialitate, 
au tradiții îndelungate în unele țări. Au avut succes și în 
proiectele de creștere a calității din asistența medicală 
primară din Olanda (visitatie), țările nordice și Marea 
Britanie. Activitățile peer-review sunt de obicei inițiate 
și suportate de organizațiile profesionale ca mijloc de 
autoreglementare, uneori în legătură cu procesul de dez-
voltare profesională continuă. 

Programele de acreditare sunt, de obicei, programe 
independente, voluntare, bazate pe evaluări multidisci-
plinare ale unităților ce oferă servicii medicale. Standar-
dele de evaluare au fost create special pentru unitățile 

medicale. Măsurătorile se bazează pe autoevaluare, 
evaluare externă efectuată de echipe multidisciplinare 
de profesioniști instruiți și, uneori, pe benchmarking, 
astfel încât unitățile medicale se pot compara unele 
cu altele. Procesul de măsurare include testarea siste-
melor interne, a proceselor clinice, a rezultatelor și a 
performanței organizaționale. Rezultatele spitalelor 
acreditate sunt, în general, publicate pe site-urile orga-
nismelor de acreditare. 

Literatura de specialitate ne arată că, în funcție de 
scopul dorit, acreditarea are două modele distincte: acre-
ditarea ca metodă de dezvoltare a serviciilor medicale și 
acreditarea efectuată în scop de reglementare. Fiecare 
model are caracteristici destul de clare. 

Un studiu publicat în 2013 prezintă activitatea a 44 
de organisme de acreditare din 38 de țări(4). În țările 
în care acreditarea a fost introdusă ca instrument de 
reglementare, ea este, de obicei, reglementată prin lege. 
Această abordare, de sus în jos, poate include și ele-
mente ale acreditării tradiționale, precum autoevaluare 
și peer-review, dar modelul favorizează mai degrabă 
controlul static decât dezvoltarea dinamică. În alte țări, 
cele două modele ‒ de dezvoltare și de reglementare ‒ 
se combină, existând o oarecare tendință de creare a 
unor agenții naționale care să includă caracteristici ale 
ambelor abordări. 

Acreditarea cabinetelor în Europa
Articolul de față nu-și propune o analiză critică a acre-

ditării ca metodă de asigurare a calității, ci vom trece în 
revistă experiențele legate de acreditarea cabinetelor de 
medicina familiei în alte țări din Europa. 

Așa cum știm, la sfârșitul anului trecut, în spațiul 
public au avut loc discuții privind acreditarea unităților 
de medicina familiei. Din acest motiv am încercat să 
găsesc materiale privind situația în alte țări, în special 
în Europa. 

Tabelul 1 Tipurile de acreditare în funcție de scop

Scop de dezvoltare Scop de reglementare

Obiective Îmbunătățire organizațională, dinamică Static, control

Terminologie Acreditare, certificare Licențiere, înregistrare

Guvernanță ONG-uri, părțile implicate Agenție guvernamentală, națională sau regională

Clienții principali Furnizorii de servicii medicale Guvernul

Clienții secundari Pacienții, profesioniștii, asiguratorii Populația, politicienii, finanțele publice

Stimulente pentru organizațiile participante Etice, comerciale Legale, obligativitate

Standarde Definite de ONG-uri, optim de atins Definite prin reglementări, minim acceptabile

Finanțare Autofinanțare Finanțate de stat

Mobilitate transfrontalieră Bariere legate de limbă, cultură Limitate de granițe
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Din păcate, literatura de specialitate nu este foarte ge-
neroasă cu detalii despre acest domeniu. Deși acreditarea 
spitalelor este o metodă destul de răspândită, dovezile 
care să susțină valoarea acreditării ca metodă impor-
tantă de creștere a calității sunt foarte puține. Studiile 
privind acreditarea în medicina familiei sunt aproape 
inexistente. Din acest motiv, Danemarca a demarat un 
trial în 2016(5) prin care urmărește demonstrarea efica-
cităţii acreditării obligatorii în medicina familiei. 

La nivelul asistenței medicale primare, acreditarea 
este utilizată, în diverse variante, în nouă țări din Eu-
ropa și, de asemenea, în Australia și Noua Zeelandă.

În articolul publicat în British Journal of General Prac-
tice, în mai 2012, din cele nouă țări listate, doar în două 
țări acreditarea cabinetelor de medicina familiei era obli-
gatorie – Turcia și România. Așa cum știm, la acea oră în 
România era vorba de evaluarea efectuată de CNAS și, 
aparent și în Turcia, de o evaluare anuală efectuată de 
Ministerul Sănătății. Celelalte șapte țări prezentate, în 
care acreditarea era voluntară, sunt: Cehia, Estonia, Ger-
mania, Olanda, Polonia, Portugalia și Marea Britanie(6). 

Situația în prezent este altfel, și vom încerca să tre-
cem în revistă diferitele experiențe naționale legate de 
acreditare.
nn Belgia
Belgia a experimentat acreditarea cabinetelor în 

urmă cu peste 10 ani. Conform unui raport publicat în 
2008, au fost cheltuite 73 de milioane de euro pentru 

acreditarea cabinetelor de medicina familiei, dar pro-
cedura nu a demonstrat niciun efect privind creșterea 
calității serviciilor(7). 
nn Cehia
În Republica Cehă, acreditarea cabinetelor de medici-

na familiei nu este obligatorie. Există o formă de acredi-
tare voluntară, coordonată de organizația profesională 
și de universitate, o schemă care folosește 120 de indi-
catori, ciclul de acreditare fiind de 3 ani(6). Preocupările 
în acest domeniu au început în urmă cu nouă ani, dar nu 
par a conduce către un sistem de acreditare obligatorie 
a cabinetelor de medicina familiei. Există însă o formă 
de acreditare a cabinetelor care organizează activități de 
educație (studenți, rezidenți), acreditare orientată mai 
mult pe partea administrativă. 
nn Danemarca
Danemarca este o țară cu o puternică reglementare 

a tuturor activităților publice. Danish College of Gene-
ral Practice a dezvoltat diverse programe de creșterea 
calității – dezvoltare de ghiduri de bună practică, cer-
curile calității și de Audit Project Odense. 

În 2014, statul a decis acreditarea tuturor unităților 
medicale din afara spitalului. Programul danez pentru 
creșterea calității în sănătate (DHQP) s-a bazat pe prin-
cipiile generale ale acreditării. Acreditarea spitalelor este 
obligatorie de mai mulți ani în sistemul de asistență me-
dicală secundară din Danemarca și s-a decis ca în 2016 
să se demareze o acreditare obligatorie a cabinetelor din 
asistența medicală primară. Prin urmare, acreditarea 
a fost adaptată pentru medicina familiei, fiind bazată 
pe 16 standarde cu indicatori asociați în următoarele 
domenii: 1. calitatea și siguranța pacienților; 2. mana-
gementul pacienților; 3. continuitatea îngrijirilor; 4. 
managementul și organizarea cabinetului(8). Primele 
cabinete au fost acreditate în ianuarie 2016 și până la 
începutul anului 2017 au fost acreditate circa 2.000 din 
cele 3.600 de cabinete. 

Între timp, deoarece metodologia a fost considerată 
destul de greoaie, asociația medicilor de familie a demarat 
o serie de negocieri cu autoritățile de sănătate, astfel încât 
după 10 luni a reușit să oprească procesul de acreditare. 
A fost semnată o înțelegere prin care medicii de familie 
se angajează să demareze un vast program de creștere a 
calității serviciilor oferite. Programul se bazează pe un 
model de genul clusterelor de medicină primară, desti-
nate a acorda o atenție sporită îngrijirii ambulatorii a 
pacienților cu boli cronice (BPOC, astm, diabet zaharat, 
afecțiuni lombare, neoplasm). De asemenea, acest proiect 
urmărește sporirea atenției pentru monitorizarea la do-
miciliu a pacienților cu afecțiuni mai grave și o mai bună 
urmărire a pacienților externați. Acordul se va desfășura 
între 1 ianuarie 2018 și 31 decembrie 2020(9). Programul 
este coordonat și monitorizat de organizația profesională, 
cu sprijinul statului danez, astfel încât în al treilea an 
finanțarea medicilor de familie va crește cu 85 de mili-
oane de euro. 
nn Estonia
În Estonia, preocupările legate de acreditare aparțin 

Societății Estoniene de Medicina Familiei și au demarat 
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în urmă cu aproape 10 ani (2008). La început, acredita-
rea a avut un caracter voluntar. În paralel însă, Casa de 
Asigurări efectua o evaluare a cabinetelor de medicina 
familiei. Din 2016, Casa de Asigurări a fost delegată de 
Societatea Estoniană de Medicina Familiei să efectueze 
acreditarea, care a devenit astfel obligatorie. Acredita-
rea cabinetelor se face anual (este vorba de circa 300 de 
cabinete). Aproximativ 75% din cabinete au fost acredi-
tate fără probleme, iar dintre acestea, circa 10% au fost 
premiate pentru bună practică și promovate public. În 
prezent, societatea de medicina familiei face eforturi 
pentru a crește calitatea cabinetelor cu un nivel de cali-
tate mai scăzut. Costurile acreditării sunt acoperite de 
Societatea Estoniană de Medicina Familiei.

Estonia este, de altfel, una dintre cele mai active țări 
în ceea ce privește modernizarea medicinei de familie(10). 
În ultimul deceniu a reușit să facă trecerea de la practicile 
solitare la grupuri de practică; din 2006, în Estonia a fost 
introdusă și plata per performanță, ceea ce a dus la o 
creștere importantă a rezultatelor obținute de asistența 
medicală primară, ca parte a Strategiei naționale pentru 
bolile cronice. 
nn Franța
În Franța nu există un program obligatoriu de acredi-

tare a cabinetelor de medicina familiei. Acreditarea este 
obligatorie doar pentru spitale. 

Pentru creșterea calității există un program voluntar 
(ROSP – Rémunération sur objectifs de santé publique). 
Medicii care participă la acest program și ating țintele 
specificate sunt bonificați suplimentar. HAS (Haute 
Autorité de Santé) a inițiat, de asemenea, programe în 
care au fost dezvoltate ghiduri de bună practică pentru 
domeniile mai importante de activitate ale medicilor 
de familie. A fost inițiat un program important legat de 
stimularea înființării de grupuri de practică, mai ales 
în zonele rurale.
nn Germania 
Germania nu are activ un sistem obligatoriu de acre-

ditare la nivel național. În vederea creșterii calității, în 
2003 a intrat în vigoare o lege conform căreia cabinetele 
de medicina familiei trebuie să adopte un sistem de ma-
nagementul calității, la alegere din cele 6-7 existente pe 
piață (ISO, EFQM, EPA etc.). 

Sistemul EPA este cel mai apreciat de medicii de fa-
milie, deoarece este dezvoltat și adaptat specificului 
cabinetelor de medicina familiei. Dezvoltat de EQuiP 
(European Association for Quality in Family Medici-
ne), este utilizat în mai multe țări din Europa. A fost 
tradus, adaptat și derulat în România în 2007 de Cen-
trul Național de Studii pentru Medicina Familiei(11). În 
Germania, EPA este operat de Institutul AQUA din Got-
tingen, care a adaptat sistemul și pentru alte cabinete 
din ambulatoriu. 

Acreditarea este completată de un program de pre-
gătire pentru medici. Deși legea este operantă în Ger-
mania, totuși nimeni nu solicită și nu condiționează 
contractarea de existența unei acreditări. Pentru eva-
luarea satisfacției pacienților, este utilizat chestionarul 
EUROPEP.

nn Marea Britanie 
Marea Britanie are o lungă tradiție în derularea de 

proiecte de creșterea calității inițiate atât de organizațiile 
profesionale, cât și de National Health System (NHS).

În 2004 a fost demarat programul cu QOF (Quality 
Outcomes Framework), pe bază de voluntariat, în care 
medicii erau stimulați să îndeplinească o serie de indi-
catori de calitate pentru care erau bonificați(12). 

În Anglia, circa 95% din medici lucrează în grupuri de 
practică, în centre medicale cu doi sau mai mulți medici 
de familie.

Din 2014 s-a decis ca, pentru prima dată în istoria me-
dicinei de familie din Anglia, să se procedeze la inspecția 
tuturor celor 7.356 de cabinete medicale de către CQC 
(Care Quality Commission). Primul ciclu din programul 
de „Regulatory inspections” a fost gratuit, costurile fiind 
suportate de NHS (estimate la circa 60 de milioane de 
lire). Cabinetele au fost inspectate și evaluate, fiecare 
primind o etichetă de calitate. Toate cabinetele sunt lis-
tate public pe site-ul CQC (vizibile online pentru toți 
cetățenii – Map of service ratings across England). Cos-
turile de acreditare la al doilea ciclu de inspecții vor fi 
suportate de cabinetele medicale. 

În urma primei inspecții, 4% au primit calificativul 
„foarte bine”, 86% - „bine”, 8% - „necesită îmbunătățiri”, 
iar 2% - „inadecvat”. 82% din cabinetele care au „nece-
sitat îmbunătățiri” sau erau „inadecvate” după prima 
inspecție au reușit să-și îmbunătățească rezultatele până 
la repetarea controlului(13).
nn Scoția 
Scoția are reglementări diferite în domeniul medical. 

Și acolo a fost utilizat sistemul QOF, dar a fost redus 
la minimum până s-a renunțat complet la acest sistem 
de plată. În prezent există o altă abordare legată de 
creșterea calității, sub forma de GP Clusters (clustere 
de sănătate). În Scoția nu a fost făcută o inspecție a ca-
binetelor ca în Anglia.

Clusterele de medicina familiei sunt grupuri care cu-
prind între cinci și opt cabinete de medicina familiei cu o 
localizare apropiată. Scopul grupurilor este de a încuraja 
medicii de familie să participe la îmbunătățirea calității 
împreună cu colegii lor și să contribuie la supravegherea 
și dezvoltarea sistemului lor local de sănătate, cu accent 
pe îngrijirea pacienților cu boli cronice(14).
nn Olanda
Olanda are una dintre cel mai bine organizate societăți 

profesionale de medicina familiei, cu tradiție în dome-
niul programelor de îmbunătățire a calității. Acreditarea 
cabinetelor în Olanda este o activitate voluntară, inițiată 
de organizația medicilor de familie (NHG) și efectuată 
de o organizație independentă - Netherlands Institute 
for Accreditation in Healthcare (NPA). 

În timp ce acreditarea poate servi mai multor sco-
puri, programul olandez pune accent pe îmbunătățirea 
performanței profesionale și organizarea cabinetelor(15). 
Studiile efectuate cu privire la programul de acreditare 
olandez au arătat că medicii de familie erau dispuși să-și 
evalueze practica pentru a îmbunătăți calitatea îngri-
jirilor oferite. Mai mult, programul de acreditare este 
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folosit ca bază a procesului de pregătire a medicilor în 
ceea ce privește managementul cabinetelor și deprinde-
rea noțiunilor legate de îmbunătățirea calității îngrijirii 
în medicina familiei.

NPA a luat naștere în urmă cu peste 10 ani, prin 
eforturile NHG și ale Universității Radbound din 
Nijmegen, care au dezvoltat un sistem de măsurare a 
calității în asistența medicală primară. A rezultat sis-
temul de acreditare olandez pentru medicina familiei, 
fiind realizate inclusiv standardele de calitate, indi-
catorii pentru o bună practică legată de bolile cronice 
și chestionare de evaluare a satisfacției pacienților. 
În 2015, standardele de calitate au fost actualizate 
în funcție de modificările din sistemul de sănătate 
olandez, fiind mai orientate spre cerințele și nevoile 
pacienților.

Netherlands Institute for Accreditation in Healthca-
re (NPA) este o organizație non-profit care are ca scop 
asigurarea și îmbunătățirea calității asistenței medicale 
primare și creșterea transparenței. Deși nu este obliga-
torie, peste 70% din cabinetele din Olanda participă la 
acest sistem de acreditare. Sunt efectuate circa 1.800 de 
auditări de cabinete anual. NPA este acreditat, la rândul 
său, de către Consiliul de acreditare din Olanda.

Standardele de calitate sunt elaborate de un consiliu 
independent de experți, alcătuit din medici de familie, 
pacienți și asigurători de sănătate și de Inspectoratul 
de Sănătate din Olanda, în calitate de observatori. De 
asemenea, Consiliul de administrație monitorizează 
calitatea procedurii de certificare și efectuează analize 
periodice.

Acreditarea se bazează pe o autoevaluare inițială, 
urmată de vizita unui evaluator la cabinet. La finalul 
vizitei, are loc prezentarea rezultatelor în fața întregii 
echipe medicale. Ciclul de acreditare este de 3 ani, 
prețul fiind de circa 2.000 de euro pentru un cabinet 
cu 2.000 de pacienți. Aproximativ 70% din cabinetele 
din Olanda sunt acreditate prin acest sistem. Acre-
ditarea este utilizată și în procesul de recertificare 
a medicilor, la fiecare 5 ani. Dacă medicul nu are ca-
binet acreditat, el va fi vizitat de o echipă înainte de 
recertificare (cost: 300-400 de euro). La recertificare 
se mai utilizează și un interviu, în care 30 de pacienți 
sunt chestionați în legătură cu medicul lor de familie. 

În afară de programele clasice de creștere a calității, 
există un contract special între asigurător și coope-
rativele de medici de familie (90-100 de medici de fa-
milie) care negociază contracte pentru managementul 
bolilor cronice. Cooperativa încheie un contract co-
lectiv, iar medicii membri ai cooperativei sunt plătiți 
de cooperativă. Informațiile referitoare la manage-
mentul cazurilor sunt centralizate de cooperative, 
iar către casele de asigurări se transmit doar rapoarte 
anonimizate.
nn Polonia
Polonia are un sistem voluntar de acreditare a ca-

binetelor, efectuat de Center for Quality Monitoring 
in Health System. Există un număr mic de cabinete 
acreditate, doar în scopuri comerciale.

nn Portugalia
Portugalia pare să aibă cel mai activ organism de 

acreditare a calității din Europa, care acreditează ori-
ce inițiativă în domeniul medical, inclusiv site-urile 
web cu temă medicală. The Andalusian Agency for 
Healthcare Quality este un organism acreditat de 
ISQua. 

Strategia națională pentru calitatea în sănătate, 
lansată în 2015, își propune obiective ambițioase de 
creștere a calității și siguranței pacienților. Strate-
gia include acreditarea tuturor instituțiilor medica-
le și continuarea investițiilor în creșterea calității 
organizațiilor medicale la toate nivelurile. Există, de 
asemenea, un Plan național pentru siguranța pacien-
tului 2015-2020, care are ca scop sprijinirea mana-
gerilor și clinicienilor în aplicarea metodelor pentru 
îmbunătățirea managementului riscurilor asociate 
furnizării asistenței medicale. Planul se bazează pe 
o viziune completă asupra sistemului de îngrijiri 
medicale și necesită un angajament serios la toate 
nivelurile.

În ceea ce privește calitatea îngrijirii primare pentru 
bolile cronice, Portugalia este una dintre ţările cu cea 
mai scăzută rată standardizată a internărilor evitabile 
pentru astm bronșic, BPOC și insuficiență cardiacă 
congestivă, ceea ce sugerează că managementul acestor 
boli cronice este gestionat eficient la nivelul asistenței 
medicale primare și că îngrijirile oferite la acest nivel 
sunt de bună calitate. În ceea ce privește hipertensiu-
nea și diabetul, deși cifrele sunt de asemenea bune și 
sub cele din Franța și Letonia, acestea sunt mai mari 
decât în Marea Britanie și Spania, sugerând că există 
loc de mai bine.
nn Spania 
În Spania, medicii de familie sunt în cea mai mare 

parte salariați (practic, instituțiile medicale sunt de 
stat), astfel încât acreditarea tuturor instituțiilor me-
dicale este o decizie a guvernului. Oricum, există o 
lungă tradiție de acreditare, inclusiv ISO.

Catalonia are o experiență aparte. Pornind de la 
modelele EFQM (European Foundation for Quality 
Management), Joint Commision și ale Institutului 
Catalan de Sănătate, s-au dezvoltat peste 600 de 
standarde medicale. Astfel a luat naștere Agencia de 
Qualitat i Avaluació Sanitaries de Catalunya (AQuAS), 
care colectează și analizează date din întregul sistem 
medical, au ajutorul unui soft PADRIS. 

Acreditare versus creșterea continuă  
a calității

Asigurarea calității prin acreditare este o decizie 
suficient de bună pentru asistența medicală primară 
din România?

Prin natura sa, asigurarea calității presupune că, 
dacă neconformitățile grave sunt depistate și elimi-
nate, ceea ce rămâne este, oarecum, de bună calita-
te. Această filozofie acceptă calitatea ca fiind ceva 
„suficient de bun“, mai degrabă decât „cel mai bun 
posibil“. De asemenea, acreditarea este judecată și 

perspectivă managerială
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adesea percepută ca fiind punitivă, provocând teamă, 
resentimente și negări din partea practicienilor.

Îmbunătățirea Continuă a Calității (ÎCC) este un 
alt mod de asigurare a calității, care are loc lent în 
sistemul de sănătate. Cunoscută și sub numele de ma-
nagementul calității totale (TQM), s-a dezvoltat și a 
fost utilizată pe scară largă în industrie cu un mare 
succes, combinând o metodologie științifică și o filo-
zofie de management pentru îmbunătățirea continuă 
a proceselor. Se bazează pe cunoașterea faptului că 
informațiile statistice pot fi obținute din procesele de 
fabricație, prin urmare pot fi folosite metode statistice 
pentru a analiza aceste date și procese, pentru ca în 
final să fie limitate variațiile necorespunzătoare(16). 

A doua componentă a ÎCC este ciclul calității sau 
„planificați, faceți, studiați, acționați” (PDSA), ciclu 
descris inițial de Shewhart, „părintele” controlu-
lui calității prin statistică (figura 1). Cu acest ciclu, 

procesele pot fi revizuite și îmbunătățite în mod 
continuu pe baza datelor obținute chiar din cursul 
procesului. 

Deci, cele două principii fundamentale ale ÎCC 
sunt eliminarea variațiilor necorespunzătoare și 
îmbunătățirea continuă printr-un efort constant de 
reducere a erorilor, evitarea repetării activităților in-
utile și a proceselor ineficiente. ÎCC poate fi folosită 
și în auditul clinic.

Avantajul cel mai mare este că ÎCC analizează procese-
le, nu oamenii. Cu toate acestea, pentru ca Îmbunătățirea 
Continuă a Calității să aibă succes în medicină, perso-
nalul medical care tinde să se gândească la oameni, nu 
la procese, va trebui să-și modifice modul de gândire, să 
abordeze serviciile de îngrijire ca pe un număr aproape 
infinit de procese interconectate și să învețe că aceste 
procese pot fi analizate, gestionate și îmbunătățite uti-
lizând teoria și instrumentele ÎCC.

• Se decide 
ce schimbări 

ar trebui făcute 
în ciclul următor, 

pe baza celor 
descoperite 

în ultimul ciclu.
• Și circuitul pornește 

din nou.

• Ce încercăm 
să obţinem?

• Ghidarea 
eforturilor 
specifice ale echipei 
pentru îmbunătăţire.

• Activităţile echipei se 
aliniază cu obiectivele 
strategice.

• Analiza completă a 
datelor.

• Datele colectate 
sunt comparate cu 

predicţiile.
• Se formulează 

concluziile.

• Planul se transformă 
în acţiune.

• Problemele și 
observaţiile sunt 
documentate.

• Analiza 
preliminară 
a datelor.

Figura 1. Ciclul PDSA
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ÎCC diferă de asigurarea calității deoarece se bazea-
ză mai degrabă pe fapte, date și specificații, decât pe 
standarde. Este o modalitate de management bazat 
pe fapte, oferind medicilor date fără a-i învinui că au 
greșit în vreun fel. Acest lucru stimulează curiozita-
tea și învățarea, procesul fiind mai degrabă educativ 
decât punitiv. 

Dacă ne uităm la figura 2, vedem că, în urma mă-
surării unor indicatori, majoritatea medicilor vor avea 
rezultatele grupate în jurul mediei. În dreapta graficu-
lui avem o coadă statistică unde calitatea este maximă. 

Nu acest lucru îl căutăm, dar pe acest segment am pu-
tea să-l premiem. Ceea ce căutăm este, de fapt, „coada 
statistică” din stânga, unde calitatea este foarte mică 
și în mod obligatoriu trebuie să facem ceva pentru 
ca lucrurile să se schimbe în bine. Dar mai există o 
problemă: în plaja largă, centrală, unde calitatea este 
considerată bună, putem avea două cabinete, A și B, 
aflate la extreme. Nu putem afirma că ambele cabinete 
au aceleași rezultate în ceea ce privește calitatea. Prin 
mecanisme de îmbunătățire a calității ar trebui ca 
rezultatele cabinetului A să se apropie cât mai mult de 

perspectivă managerială

66% [-1DS … +1DS]
95% [-2DS … +2DS]

Calitate 
excelentă

Absenţa 
calităţii

Calitate bună

-1d.s. +1d.s.

Media

Nivel calitate

N
r. 
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ct
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i

Cea mai 
rea

Cea mai 
bună

Figura 2. Distribuția rezultatelor unei evaluări externe a cabinetelor

Tabelul 2 Comparație între programele de asigurarea calității și cele de îmbunătățire continuă a calității(16)

Asigurarea Calității (acreditarea) Îmbunătățirea Continuă a Calității

Obiectiv Rezultate Procese și rezultate

Bazat pe Standarde și praguri (ținte) Specificații, date

Focalizare pe Coada statistică Întregul grup

Filozofie Suficient de bun Cât mai bun

Efect Critic (judecată) Educațional

(modificat după Goldstone J. The role of quality assurance versus continuous quality improvement, 1998(16))
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cele ale cabinetului B. De fapt, toate cabinetele dintre 
A și B trebuie să ajungă la nivelul lui B. Aceasta este 
marea diferență între acreditare, al cărei rezultat este 
egal și pentru A, și pentru B (desigur, pot exista even-
tuale „trepte”) și îmbunătățirea continuă a calității, 
unde se acţionează progresiv pe toate problemele la 
toate cabinetele. Pe scurt, este diferența dintre „su-
ficient de bun“ și „cât mai bun posibil“ (tabelul 2). 
ÎCC consideră că cea mai eficientă modalitate de a 
îmbunătăți calitatea constă în prevenirea devierii de 
la calitate, înainte ca ea să se producă, prin abordarea 
ca procese, mai degrabă decât prin simpla evaluare la 
final. Evaluarea la sfârșit este similară cu inspecția 
finală a produselor executate pe o linie de asamblare.

Nu greșim dacă spunem că, în mod intuitiv, clinicienii 
folosesc ciclul de management al calității PDSA în prac-
tica clinică într-un mod informal: observă, adună date, 
fac deducții, testează ipoteze pentru a orienta procesul de 
vindecare și apoi folosesc experiența acumulată pentru a 
îmbunătăți următoarea interacțiune. În consecință, aceas-
tă formă de ÎCC este mai acceptată de profesioniștii din 
sănătate. 

Indiferent dacă utilizăm acreditarea sau ÎCC, îna-
inte de a demara procesul, trebuie să ne punem trei 
întrebări:

1. Ce încercăm să obținem?
2. Cum putem ști dacă o schimbare este o îm  bu  nă  tă țire?
3. Ce schimbări pot fi făcute pentru ca rezultatul 

să fie o îmbunătățire?

Concluzii
Acreditarea cabinetelor de medicina familiei este 

mai mult o modalitate de asigurare a calității, decât 
de creștere continuă a calității. Trecând în revistă 
ex pe rien țele europene, se poate observa că acredita-
rea, în general, este utilizată în țări cu un sistem de 
sănătate așezat, care a parcurs mai multe etape de 
creștere a calității, în care există o cultură a calității 
și siguranței pacientului.

În România, într-un sistem de sănătate în care 
poziția centrală a asistenței medicale primare nu este 

pe deplin acceptată de politicieni și, poate, nici sufici-
ent de asumată de medicii de familie, în care pacienții 
încă nu-și găsesc drumul cu ușurință în sistem, poate 
ar fi mai bine ca înaintea acreditării să începem cu 
un program de îmbunătățire a calității, cu o puterni-
că susținere din partea statului. Este nevoie să dez-
voltăm o cultură a calității și siguranței pacientului, 
să definim standardele de bună practică medicală, 
aliniate la posibilitățile financiare ale momentului, 
dar și la preferințele și valorile pacienților. Evident, 
dezvoltarea unor standarde moderne nu înseamnă în 
mod automat aplicarea lor în practică. Este nevoie de 
introducerea și ajustarea lor, de educarea tuturor fur-
nizorilor, de stabilirea unor parcursuri medicale, de 
stabilirea unor reguli pentru managementul integrat 
al pacienților cu boli cronice. În majoritatea țărilor 
unde acum se face acreditarea cabinetelor de medicina 
familiei, acești pași au fost făcuți de mulţi ani. 

Factorii de decizie politică trebuie însă să înțeleagă 
că nu există suficiente dovezi care să demonstreze 
eficacitatea evaluării externe a cabinetelor medicale și 
este nevoie de studii suplimentare care să dovedească 
rezultatele pentru pacienți. Până la urmă, statul este 
cel care face alegerea în mod justificat, pe baza unei 
analize de nevoi și în totală transparență.  

Deși abordarea calității nu s-a făcut până în acest 
moment în cel mai fericit mod, cu toții ar trebui să 
pornim discuțiile pentru a găsi cele mai bune soluții 
pentru a crește calitatea serviciilor oferite de cabine-
tele de medicina familiei. 

Așa cum am prezentat într-un articol recent(16), proce-
sul de acreditare are potențialul de a influența calitatea 
prin trei mecanisme: coerența, noi achiziții și acțiuni 
colective de îmbunătățire a calității. Factorii contextuali 
interni și externi, inclusiv caracteristicile individuale, 
influențează experiența unei organizații de acreditare. 
Până la urmă, chiar și intențiile bune trebuie atent pre-
gătite pentru o implementare cu succes!   n
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