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Partea I: Sănătatea este un drept al omului   
 

“Pentru mine, întrebarea fundamentală a Acoperirii Universale cu Servicii Medicale este de 

natură etică. Dorim să moară concetățenii noștri pentru că sunt săraci? Sau milioane de familii 

să sărăcească din cauza unor cheltuieli de sănătate catastrofale, deoarece nu dispun de 

protecție privind riscul financiar? Acoperirea Universală cu Servicii Medicale este un drept 

al omului.”  

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus (Director General, OMS)1 

 

Introducere 
 
Consiliul Internațional al Asistenților Medicali (ICN) consideră că sănătatea este un drept al 
omului.  ICN se află în fruntea promovării accesului la sănătate, iar asistenții medicali sunt 
cheia furnizării acestuia. În întreaga lume există persoane și comunități care suferă de boli din 
cauza lipsei îngrijirilor medicale accesibile și cu costuri suportabile.  
 
Ca voce globală a profesiei de asistent medical, ICN va continua să își exprime opinia.  În anul 
2018, ICN face acest lucru mai răsunător și mai puternic ca niciodată. Urmând tema Zilei 
Internaționale a Asistenților Medicali 2018 - Asistenții Medicali: O voce pentru conducere, 
Sănătatea este un drept al omului, acest set de instrumente prezintă dovezi convingătoare 
care arată modul în care investiția în profesia de asistent medical duce la dezvoltare 
economică, și modul în care îmbunătățirea condițiilor în care trăiesc oamenii are ca rezultat 
societăți coezive și economii productive. 
 
Pentru asistenții medicali, Sănătatea este un drept al omului înseamnă că toți oamenii au 
dreptul de a accesa îngrijiri medicale de calitate și suportabile din punct de vedere al costurilor, 
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într-un moment în care au nevoie cel mai mult de acest lucru. Și există asistenți medicali care 
lucrează în unități de sănătate și în poziții de influență și luare de decizii care fac acest lucru 
chiar în acest moment!  
 
Cu ocazia acestei Zile Internaționale a Asistenților Medicali, alăturați-vă nouă pentru a învăța 
împreună despre modul în care asistenții medicali transformă îngrijirile medicale și sistemele 
de sănătate, astfel încât nimeni să nu fie lăsat deoparte! Haideți să aflăm cum asistenții 
medicali pot fi vocea conducerii, prin susținerea unei abordări centrate pe persoană a îngrijirilor 
medicale și a sistemelor de sănătate, și asigurându-se că vocea lor este auzită în influențarea 
politicilor de sănătate, planificare și furnizare!  
 

#IND2018 #VoicetoLead 
 
Provocările ce ne așteaptă  

“Există o criză morală în tratamentul bolilor mintale. În multe țări nu am reușit să respectăm 

drepturile omului în spitale.” - Prof. Vikram Patel 

În luna iunie 2017, în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite, Dainius 

Puras, Raportorul Special al Organizației Națiunilor Unite, și-a prezentat raportul cu privire la 

dreptul tuturor de a beneficia de cele mai înalte standarde de sănătate fizică și mintală.2   

Axându-se pe îngrijirea sănătății mintale, Raportorul a concluzionat că “numai o mare 

schimbare va pune capăt anilor de neglijență din domeniul îngrijrilor sănătății mintale.”3  

Raportul a subliniat decenii de neglijență, abuz și violență împotriva grupurilor dezavantajate 

din punct de vedere social, inclusiv a persoanelor cu dizabilități intelectuale, cognitive și 

psihosociale, care au suferit fie din lipsa îngrijirii și a susținerii, fie din cauza unor servicii de 

îngrijire ineficiente și dăunătoare.  

Raportorul special ONU a declarat că “acolo unde există sisteme de sănătate mintală, acestea 

sunt separate de alte îngrijrii medicale și sunt bazate pe practici depășite care încalcă drepturile 

omului.” De asemenea, consideră că “politicile privind sănătatea mintală și serviciile sunt în 

criză –  nu o criză a dezechilibrelor chimice, ci a celor legate de putere” – și a solicitat 

angajamente politice îndrăznețe, reacții politice urgente și acțiuni imediate de remediere.   

Dl. Dainius Puras consideră că printre motive se numără predominarea modelelor biomedicale, 

dependența de medicamente și incapacitatea de a respecta, proteja și îndeplini dreptul la 

sănătate. Tratamentele se axează doar pe patologie, în detrimentul bunăstării persoanei în 

contextul mai larg al vieții personale, sociale, politice și economice.   

Raportul subliniază chiar și faptul că politicile publice neglijează importanța condițiilor 

prealabile ale sănătății mintale deficitare, cum ar fi violența, privarea de autoritate, excluderea 

socială și izolarea, distrugerea comunităților, dezavantajul socio-economic sistemic și condițiile 

dăunătoare la locul de muncă și în școli.  

Raportul concluzionează că abordările care nu reușesc să protejeze mediul social, economic 

și cultural nu numai că neglijează persoanele cu dizabilități, dar nici nu reușesc să promoveze 

sănătatea mintală și bunăstarea pe tot parcursul vieții.   

Prin exemplul sănătății mintale, Dr. Puras ne arată clar că problema fundamentală care ne 

limitează capacitatea de a atinge sănătatea pentru toți este lipsa unei abordări centrate pe 

persoană asupra sănătății. Întrucât sănătatea, inclusiv capacitatea de a accesa îngrijiri, este 

un drept uman, trebuie să trecem dincolo de viziunea biologică și patologică a sănătății. Există 
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acțiuni politice, sociale, economice, științifice și culturale care pot promova o stare bună de 

sănătate pentru toți. O stare bună de sănătate depinde de accesul la apă potabilă sigură, 

alimentație corectă, salubritate adecvată, educație, amploarea calității și libertății în societate 

și alți factori determinanți ce stau la baza sănătății. Condițiile în care oamenii se nasc, cresc, 

trăiesc, lucrează și îmbătrânesc au un efect predominant asupra poverii bolii și a pierderii 

premature a vieții. În acest punct, profesia de asistent medical poate avea un efect profund 

asupra creării unei perspective a drepturilor omului asupra sănătății. Din punct de vedere 

istoric, fundamentul exercitării profesiei de asistent medical este de a avea grijă de sănătatea 

și bunăstarea persoanelor și a comunităților. Baza filosofică a profesiei de asistent medical 

este o abordare centrată pe persoană, asupra sănătății.  

 

 

Dreptul la sănătate și tema principală ICN de anul acesta  

“Tratamentul unei boli poate fi în întregime impersonal; îngrijirea unui pacient trebuie să fie 

complet personală.” - Francis W. Peabody[5] 

De ce pune ICN accentul pe sănătate, ca drept al omului? Această orientare extinsă le permite 

asistenților medicali să înțeleagă baza filosofică a tuturor practicilor, fie că este vorba despre 

promovarea sănătății, prevenirea bolilor sau a traumelor sau tratamentul acut sau cronic. Ne 

permite să identificăm efectele pe care le au asupra sănătății determinanții sociali, cum ar fi: 

salubritatea, alimentația corectă, locuințele decente, condițiile bune la locul de muncă, 

educația, egalitatea și un mediu curat.4 Rolul profesiei de asistent medical în abordarea 

inegalităților, a practicilor discriminatorii și a relațiilor de putere nedrepte în determinanții sociali 

ai sănătății a reprezentat punctul central al Zilei Internaționale a Asistenilor Medicali (IND) 2017 

(‘Asistenții medicali: O voce pentru conducere – Atingerea Obiectivelor de Dezvoltare 

Sustenabilă’).  

De asemenea, ne permite să înțelegem sistemul de sănătate dintr-o perspectivă centrată pe 

persoană și pe comunitate. IND din acest an se bazează pe mesajul IND 2017, explorând 

acum aspecte privind accesul la îngrijirile medicale și impactul problemelor privind accesul 

asupra rezultatelor de sănătate.  

Sistemele de sănătate reprezintă un element esențial al unei societăți sănătoase și echitabile.  

Atunci când privim sănătatea ca pe un drept al omului ni se cere să luăm măsuri și să ne 

asumăm responsabilități, pentru a permite accesul la sistemul de sănătate. Această convingere 

ar trebui să fie piatra de temelie a unui sistem eficient, iar în cele din urmă, comunitățile și țările 

s-ar bucura de beneficii. Dreptul la sănătate este mai mult decât o lozincă a personalului 

medical, a grupurilor de societate civilă și a organizațiilor non-guvernamentale în efortul de a 

schimba pozitiv lumea. În majoritatea cazurilor, dreptul la sănătate este un instrument juridic 

care poate fi folosit pentru a trage la răspundere guvernele și comunitatea internațională. Poate 

fi și ar trebui folosit ca un instrument constructiv pentru sectorul sănătății, pentru a furniza cele 

mai bune servicii de îngrijiri persoanelor, comunităților și populațiilor.6 

Acoperirea Universală cu Servicii Medicale și modul în care este transpusă în diverse țări 

depinde extrem de mult de context. În principiu, nimănui nu ar trebui să i se refuze accesul la 

standardele corespunzătoare de sănătate ale țării sale, din cauza statului financiar, în cazul în 

care serviciile de îngrijiri furnizate îi aruncă și mai mult în sărăcie. Perspectiva dreptului omului 

https://www.icnvoicetolead.com/
https://www.icnvoicetolead.com/
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asupra sănătății înseamnă că oriunde ai trăi, poți primi îngrijiri medicale, pentru a-ți întâmpina 

nevoile de sănătate.  

  

Elemente-cheie ale unei abordări a dreptului la un sistem de sănătate  
 

Piatra de temelie a dreptului la sănătate și aspirația la cele mai înalte standarde de sănătate 

este reprezentată de un sistem de sănătate eficient și integrat, care cuprinde îngrijiri medicale 

preocupate de determinanții sociali. De asemenea, acest sistem de sănătate trebuie să 

răspundă atât priorităților locale, cât și naționale, și să fie accesibil tuturor. Atunci când se va 

realiza acest lucru, vor fi puse bazele unei societăți sănătoase și echitabile.   

 

 

 

 

• În luna septembrie 2015, 193 de țări au aprobat în mod oficial un nou plan pentru lumea pe 

care ne-o dorim – acesta include si Acoperirea Universală cu Servicii Medicale – dreptul la 

sănătate fără dificultăți financiare 7  

• Cel puțin 400 de milioane de oameni din întreaga lume nu dispun de accesul la unul sau mai 

multe servicii de sănătate esențiale   

• În fiecare an, 100 de milioane de oameni se confruntă cu sărăcia din cauza plăților pentru 

servicii medicale esențiale  

• În medie, aproximativ 32% din cheltuielile de sănătate ale fiecărei țări provin din plăți directe 

ale gospodăriilor populației7 

• 40% din populația lumii nu dispune de protecție socială8 

• Minim 44 $ de persoană pe an sunt necesari pentru a furniza servicii de sănătate de bază, 

salvatoare de vieți: 26 dintre statele membre OMS au cheltuit mai puțin în 20118 
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Figura 2: Principiile generale ale unui sistem de sănătate bazat pe dreptul la sănătate 10 

Rezultate și procese 
Preocupare față de funcționarea sistemului de sănătate și a modului în care o face (de ex. transparent, 
participativ și fără discriminare) 
 
Echitate, egalitate și non-discriminare Un sistem de sănătate ar trebui să fie accesibil tuturor, fără 
discriminare, inclusiv celor ce trăiesc în sărăcie, minorităților, popoarelor indigene, femeilor, copiilor, 
persoanelor cu dizabilități și persoanelor în vârstă, etc.   
 
Adecvat din punct de vedere cultural  
Sistemul de sănătate ar trebui să respecte diferențele culturale.  
 
Determinanți ai sănătății  
Sănătatea persoanelor și a comunităților necesită mai mult decât îngrijire medicală: include abordarea 
determinanților sănătății.   
 
Realizare progresivă  
Dreptul la cele mai înalte standarde de sănătate realizabile este supus realizării progresive și disponibilității 
resurselor. Cu alte cuvinte, un sistem de sănătate cuprinzător integrat, nu poate fi construit peste noapte. Cu 
toate acestea, ar trebui să se înregistreze progrese și să fie măsurate în raport cu criteriile de referință.  
 
Calitate 
Serviciul de îngrijire trebuie să fie de bună calitate, cu acces la medicamentele esențiale. De asemenea, 
calitatea se referă și la modul în care sunt tratați pacienții în cadrul sistemului.   
 
Abordarea holistică centrată pe persoană  
 
Continuitatea îngrijirilor  
Este necesară o combinație adecvată de servicii primare, secundare și terțiare care să ofere prevenire și 
îngrijire continue. Aceasta include, de asemenea, procese corespunzătoare de sesizare.  
 
Coordonare 
Un sistem de sănătate eficient necesită coordonare între diverse sectoare și departamente cum ar fi sănătatea, 
mediul, apa, transportul, etc. Coordonarea trebuie să se extindă de la elaborarea de politici, la furnizarea 
efectivă de servicii. 
 
Cooperare internațională  
Cooperarea la nivel global este necesară pentru binele public global. Aceasta poate include controlul bolilor 
infecțioase, diseminarea cercetărilor din domeniul sănătății și inițiative internaționale de reglementare. Aceasta 
s-ar putea extinde și la a nu aduce prejudicii țărilor vecine și la susținerea țărilor cu venituri mici.  
 
Atingerea unui echilibru 
Uneori există o competiție între nevoi diferite. Acestea ar trebui luate în considerare în contextul lor. Nu 
există întotdeauna răspunsuri clare la întrebări dificile, în special într-un mediu cu resurse restrânse.  
 
Monitorizare și responsabilitate 
Drepturile implică obligații, iar obligațiile necesită responsabilitate. Responsabilitatea include monitorizarea 
conduitei, a performanței și a rezultatelor.  
 
Obligații juridicce 
Dreptul la cel mai înalt standard de sănătate realizabil dă naștere unor obligații juridice, inclusiv cele 
menționate aici.  
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În anul 2007, OMS11 a subliniat o abordare generală a dreptului la sănătate, prin consolidarea 

sistemelor de sănătate. Acestea au fost enumerate în următoarea diagramă, ca cele șase 

elemente de bază ale unui sistem de sănătate funcțional.  
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Figura 3: Cele șase elemente de bază a unui sistem de sănătate funcțional   

Șase elemente de bază a unui sistem de sănătate eficient, bazat pe dreptul la sănătate  
 
Servicii medicale 

• Accesibile 

• Eficiente  

• Sigure 

• Centrate pe persoane 

• Pierderi minime  
 
Leadership, guvernare și administrare  

• Furnizarea normelor și stimulentelor adecvate  

• Responsabilitate 

• Dezvoltarea unor cadre politice strategice 
  

Finanțarea sănătății  

• Sunt oferite fondurile sistemelor de sănătate, astfel încât să poată fi furnizate servicile 
necesare  

• Persoanele sunt protejate de catastrofe financiare sau sărăcie rezultate în urma 
plăților pentru servicii medicale  
 

Forța de muncă din domeniul sănătății  

• Receptivă, corectă și eficientă  

• Un număr suficient de personal și mix de personal  

• Disponibil și distribuit corect  

• Competent, receptiv și productiv  
 

Informatica în domeniul sănătății  

• Permite producerea, diseminarea analizelor, ca utilizare a informațiilor fiabile și 
prompte 

• Utilizată pentru monitorizarea și îmbunătățirea performanței  

•  
Produse medicale, vaccinuri și tehnologii  

• Acces egal 

• Calitate asigurată 

• Fundamentate științific 

• Costuri reduse 
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De ce ar trebui ca asistenții medicali să fie interesați de dreptul la sănătate ca abordare 

a îngrijirilor medicale?  

1. Se bazează pe dovezi: Abordarea sistemelor de sănătate ca un drept la sănătate este 

bazată pe dovezi și este o modalitate importantă și dovedită de îmbunătățire a sănătății 

și echității în cadrul unei populații. Abordarea este esențială în asigurarea structurii și 

disciplinei în ceea ce privește abordarea elaborării de politici de sănătate în cadrul unei 

țări și permite tragerea la răspundere a guvernelor.12 

2. Fiecare persoană are o valoare intrinsecă și o expresie a umanității: Multe sisteme de 

sănătate au o abordare istorică descendentă în ceea ce privește conducerea, atunci 

când doresc să atingă eficiență economică. Uneori, individul se pierde în astfel de 

abordări. Alte abordări au fost determinate de perspectiva bolii și nu de una care privește 

persoana în ansamblu, al cărei corp și minte sunt corelate și care trebuie tratate cu 

demnitate și respect. Din punct de vedere istoric, asistenții medicali au realizat o viziune 

holistică a individului și a personalității acestuia în cadrul comunității. Asistenții medicali 

pot conduce prin susținerea unei abordări centrate pe persoană, asupra îngrijirilor 

medicale și sistemului de sănătate, plasând bunăstarea indivizilor, a comunităților și 

populațiilor în centrul sistemului de sănătate. Sistemul de sănătate nu poate fi 

tehnocratic sau eliminat din rândul oamenilor pe care trebuie să îi servească.13  

3. Obligația juridică: Există numeroase obligații juridice legate de dreptul la cea mai bună 

stare de sănătate. Aceasta înseamnă că guvernele și sistemele de sănătate au 

responsabilitatea de a oferi comunităților și populațiilor un anumit standard de îngrijire.  
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4. Asistenții medicali au de făcut o contribuție esențială: Deși au fost create legi pentru 

susținerea dreptului la cel mai înalt standard de sănătate, multe organizații, instituții și 

guverne analizează ce înseamnă acest lucru și cum să îl pună în aplicare.  Dreptul la 

sănătate nu este static, ci continuă să evolueze pe măsură ce se înregistrează progrese 

în domeniul științei și tehnologiei. Asistenții medicali trebuie să aducă acestui proces o 

contribuție decisivă, întrucât dețin raționamentul științific, fundamentele filosofice și 

apropierea de pacient, familie și comunitate. 

5. Succesul Acoperirii Universale cu Servicii Medicale (UHC) prin îngrijirea centrată pe 

persoană depinde de oferirea unei abordări transformaționale din partea profesiei de 

asistent medical, asupra modului în care este concepută sănătatea și a modului în care 

sunt furnizate îngrijriile medicale. Aceasta include crearea și încurajarea de parteneriate 

cu persoane și comunități, factori de decizie politică, guverne și alți profesioniști din 

domeniul sănătății, pentru a modifica efectele determinanților sociali ai sănătății; 

conceptualizarea furnizorilor de îngrijiri medicale ca fiind incluși în comunitate, și 

elaborarea și dezvoltarea de modele inovatoare de furnizare a serviciile medicale.  

O abordare centrată pe persoană, un sistem de sănătate funcțional, disponibilitatea unei 

forțe de muncă calificată corespunzător și abordarea problemelor privind accesul, sunt 

componente critice ale Acoperirii Universale cu Servicii Medicale. Partea a doua 

analizează mai detaliat problemele privind accesul. 
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Partea a 2 a: Analiza complexității accesului la îngrijiri medicale  

“Dacă nu implicăm consumatorii, pacienții și membrii familiei în procesul de îngrijire, nu vom fi 

eficienți în eliminarea inegalităților și în îmbunătățirea sănătății pentru toți.” - Kalahn Talyor-

Clark14 

 

Viziunea unică și intimă a asistentului medical  

Nu există o altă profesie care să răspundă nevoilor oamenilor în cele mai vulnerabile perioade 

ale vieții lor, ca profesia de asistent medical. Relația dintre pacient și asistentul medical oferă 

o viziune intimă și unică asupra vieții unei persoane. Să luăm, de exemplu, poveștile acestor 

pacienți reali, relatate de asistenți medicali.  

Recent diagnosticată cu cancer la sân, adevărata tragedie a Ameliei era că își pierduse 

soțul cu două luni înainte de aflarea diagnosticului. Cu un an înainte de pensionare, 

soțul ei refuzase să meargă la spital ca să afle ce era cu durerea din piept. Și-a spus că 

este doar o indigestie și s-a dus înapoi în pat, urmând să nu se mai trezească niciodată. 

Durerea Ameliei vine mai mult din pierderea soțului, decât din cauza bolii.  

 

Internat în spital pentru un tratament de trei luni al unei afecțiuni hematologice, lui Yusuf 

i s-a administrat o injecție ce era destinată altului pacient, fără consimțământul său. 

Acest lucru a riscat eficiența tratamentului și i-a întârziat externarea cu încă o lună. 

Yusuf este furious atât pe modul în care spitalul a gestionat problema, cât și pe modul 

în care a fost anunțat despre această eroare.  



 

www.oamr.ro 

14 

José râde mereu, dar în spatele râsului său, se ascund temeri groaznice. Deși nu a 

fumat niciodată, este în remisie de la stadiul 4 de cancer pulmonar. În ciuda acestui fapt, 

José încă necesită o săptămână de chimioterapie pe lună. Cu trei zile înainte de fiecare 

ședință de chimioterapie, suferă atacuri de panică îngrozitoare. Chiar și după ce 

chimioterapia i-a pătruns în corp, José nu vrea nimic altceva decât să se ridice și să 

plece acasă, pentru că știe cum va fi săptămâna următoare odată ce chimioterapia i-a 

otrăvit corpul.   

 

Beatrice a slăbit foarte mult și devine din ce în ce mai fragilă. A fost cântăreață pe 

vremuri, dar puterea vocii ei a dispărut. Timp de mai multe luni, a observat sânge în 

materiile fecale. Beatrice a fost pusă pe lista de așteptare pentru colonoscopie. Lista 

este atât de lungă, încât spitalul i-a recomandat să meargă la o clinică privată pentru 

tratament, dar nu își poate permite această opțiune, așa că așteaptă. După doi ani a 

făcut procedura. În timpul unei ture cu studenții, doctorul stătea la piciorul patului și a 

informat-o că are cancer de colon în stadiul 4. “Vorbeau de parcă nici nu aș fi fost în 

încăpere”, a spus Beatrice. “Eram doar un “specimen” pe pat.” 

 

Mai mult decât orice altă specialitate din domeniul sănătății, asistenții medicali își petrec 

majoritatea timpului cu pacienții și cu familiile acestora și au contact direct cu poveștile care au 

impact asupra sănătății și bunăstării lor. Toți avem o poveste și fiecare poveste are potențialul 

de a îmbunătăți sistemul de sănătate și de a permite persoanelor și comunităților să atingă cele 

mai înalte standarde de sănătate. Din aceste perspective vine capacitatea de schimbare. 

Factorii de decizie politică sunt departe de cerințele care fac un sistem de sănătate eficient și 

centrat pe persoană; pertru ei este un aspect periferic. Pentru asistenții medicali este 

experiența trăită zi de zi. Dreptul la cele mai înalte standarde de sănătate necesită viziunea 

unui profesionist pentru a pune în discuție modul în care funcționează sistemul de sănătate și 

cum poate fi îmbunătățit. 

 Accesul la îngrijiri medicale reprezintă un factor determinant al modului în care sistemul de 

sănătate răspunde nevoilor de sănătate a persoanelor și comunităților. Este esențial pentru 

convingerea că sănătatea este un drept al omului și reprezintă piatra de temelie a Acoperirii 

Universale cu Servicii Medicale și a îngrijirilor centrate pe persoană.   

Pentru această publicație a Zilei Internaționale a Asistentului Medical, ‘accesul’ este definit ca 

“oportunitatea de a găsi și de a obține servicii de îngrijire corespunzătoare nevoilor de îngrijire 

percepute.”15 Accesul se referă la a permite oamenilor să ia deciziile corecte pentru a putea 

contacta sau obține cele mai bune îngrijiri medicale, în funcție de nevoile lor și la a li se 

răspunde acestor nevoi. Această viziune este o înțelegere holistică a accesului, întrucât 

cuprinde atât furnizorii, cât și beneficiarii de servicii de îngrijire medicală, în loc de a privi 

accesul dependent doar de disponibilitate. 

 Această secțiune va explora dimensiunile și diverșii factori determinanți ai accesului și a 

modului în care aceștia interacționează, folosind un cadru dinamic (Figura 4) elaborat de către 

Lesvesque, Harris, and Russell15 care consideră că accesul este rezultatul acumulării de 

experiențe și obstacole cu care se confruntă persoanele. Această secțiune are ca scop 

cultivarea unei mai bune înțelegeri a complexităților care alcătuiesc accesul, atât în ceea ce 
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privește influențarea practicii de asistență medicală, cât și pentru a permite comunității 

asistenților medicali să influențeze eficient politicile ce au ca scop abordarea Acoperirii 

Universale cu Servicii Medicale. 
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Figura 4: Un cadru conceptual de acces la îngrijiri medicale 15 

Accesibilitate  
 Transparență, Sensibilizare, Informare, Screening 
 
Acceptabilitate 

Valori profesionale, norme, cultură, sex 
 
Disponibilitate și cazare 

Localizare geografică, Cazare, Program de lucru, Mecanisme de programare  
 
Accesibilitate din punct de vedere al costurilor 

Costuri directe, Costuri indirecte, Costuri ocazionale, Costuri de oportunitate 
Adecvare  
 Calitate tehnică și interpersonală, Adecvare, Coordonare și continuitate  
 
Asistență medicală 
Percepția nevoilor și a dorinței de îngrijire  
Solicitarea îngrijirilor medicale  
Obținerea îngrijirilor medicale  
Utilizarea îngrijirilor –Acces primar – Acces secundar  
Consecințe ale îngrijirilor medicale – Economic – Satisfacție - Sănătate  
 
Capacitatea de a percepe  

 Cunoștințe despre sănătate – Convingeri privind sănătatea– Încredere și 
așteptări  

Capacitatea de a căuta  
Valori personale și sociale – Cultură – Sex – Autonomie 

Capacitatea de a obține 
Medii de viață– Transport – Mobilitate – Suport Social  

Capacitatea de a plăti  
Venit – Bunuri – Social capital – Asigurare de sănătate  

Capacitatea de implicare 
 Responsabilizare – Informare – Aderență – Susținerea îngrijitorului  
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Accesul la îngrijiri medicale: Conștientizare și identificarea nevoilor 
nesatisfăcute  
 

În anul 2014, 422 de milioane de oameni din întreaga lume au suferit de 

diabet care a cauzat în mod direct peste 1.6 milioane de decese.16 Diabetul 

este o boală cronică complicată și costisitoare, care afectează aproape 1 

din 11 persoane din întreaga lume, însumând cheltuieli globale de 673 

miliarde de dolari (12% din cheltuielile globale de sănătate).17 Prevalența 

diabetului la nivel global a crescut vertiginos, iar numărul adulților 

diagnosticați cu această boală a crescut rapid. Cu toate acestea, amploarea 

problemei nu este pe deplin conștientizată, întrucât mulți oameni nu 

realizează că suferă de această boală și că necesită tratament.   

În Africa de Sud, cercetătorii consideră că peste 53% din populație nu este 

conștientă că suferă de diabet. Dintre cei care au fost diagnosticați, peste 

80% nu au nivelul glicemic sub control și au nevoi medicale majore 

nesatisfăcute.18 Această problemă nu este unica în Africa de Sud, ci este 

întâlnită în întreaga lume. Există mai multe cauze pentru această rată 

ridicată de nevoi nesatisfăcute și se referă atât la înțelegerea semnelor și 

simptomelor bolii de către persoane, astfel căutând îngrijire medicale, cât și 

la capacitatea sistemelor de sănătate de a oferi serviciile și informațiile 

necesare referitoare la diabet.  

Înțelegerea și cunoștințele persoanelor cu privire la diabet, le afectează 

atitudinea față de tratament, opțiunile de viață și capacitatea de 

autogestionare a bolii. Atunci când documentarea în domeniul sănătații este 

insuficientă, există o incidență mai crescută a altor boli cronice, o stare de 

sănătate deficitară și o diminuare a calității vieții. Educația de sănătate 

inadecvată este un factor ce contribuie la povara disproporționată a  

problemelor legate de diabet, în rândul populațiilor dezavantajate.19 

De asemenea, există probleme în ceea ce privește sistemele de sănătate. 

Multe organizații, atât publice, cât și private, încearcă să implementeze 

strategii de îmbunătățire a detectării și gestionării diabetului. Dar multe 

dintre aceste strategii nu numai că eșuează, ci sunt și costisitoare. Cele 

considerate de succes au câteva caracteristici similare.  Acestea transferă 

îngrijirea mai aproape de consumator; îmbunătățesc implicarea persoanelor 

și comunității, pentru îmbunătățirea cunoștințelor și înțelegerii privind 

diabetul și tipurile de servicii disponibile și se axează pe alinierea nevoilor 

holistice ale consumatorului cu profesioniștii adecvați din domeniul 

sănătații.20 Principalul motor al acestora este îmbunătățirea accesului la 

îngrijiri medicale și gestionarea diabetului ca boală cronică cu implicații 

majore privind stilul de viață.   

Pentru ca serviciile de sănătate să fie accesibile, oamenii trebuie să fie 

conștienți că acestea există, să înțeleagă modul în care pot fi accesate și 

să aibă dorința de a le folosi. Primul pas în accesarea îngrijirilor de 

sănătate este să știi că ai nevoie de ele. Cel de-al doilea este ca serviciile 

de sănătate să fie furnizate într-un mod care ajută la responsabilizarea 

utilizatorului în identificarea nevoilor de sănătate și accesarea serviciilor 

medicale corespunzătoare.   
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Accesul la îngrijiri medicale: satisfacerea nevoilor diverse 

“Competența culturală necesită mai mult decât o conștientizare din punct de vedere cultural 

sau practicarea toleranței. Este capacitatea de a identifica și de a pune în discuție propriile 

ipoteze culturale, valori și credințe, și asumarea unui angajament de comunicare la interfața 

culturală.” – Secretariatul Îngrijirilor Pediatrice Naționale Aborigine și Insulare24 

În general, persoanele indigene din întreaga lume au rezultate de sănătate mai slabe decât 

populația non-indigenă. Diferența dintre speranța de viață a persoanelor indigene și populația 

non-indigenă este estimată la 21.5 ani în Cameroon, 13.1 în Kenya, 12.5 în Canada și 10 ani 

în Australia.21 Aceste disparități în domeniul sănătății reprezintă o îngrijorare majoră și este 

necesar să se înțeleagă modul în care aceste rezultate afectează serviciile de sănătate.  

Este mai puțin probabil ca persoanele indigene să folosească servicii de îngrijire medicală 

preventive și să se implice în intervenții timpurii, când apar primele simptome. Acest lucru 

crește riscul de spitalizare și mortalitate. Au fost efectuate numeroase studii pentru a stabili 

motivele pentru care persoanele indigene nu se implică sau nu accesează servicii medicale în 

același procent ca și non-indigenii. Studiile identifică câțiva factori-cheie, inclusiv lipsa unor 

servicii de îngrijire medicală adecvate din punct de vedere cultural, comportamentul rasist sau 

discriminatoriu din partea personalului medical, costurile inaccesibile ale serviciilor medicale și 

incapacitatea de a se prezenta la programări.21,22 

Așa cum s-a menționat mai sus, unul dintre principalele motive pentru întârzierea în accesarea 

serviciilor de îngrijire sau nesolicitarea acestora, este lipsa încrederii în serviciile de sănătate 

principale. Un leader al unei comunități indigene a reflectat asupra acestei probleme, 

declarând: 

“...O mulțime de oameni nu au vrut să meargă acolo [serviciile medicale locale generale] fiindcă 

au simțit că este un loc neprietenos, personalul nu era prietenos cu ei și existau tot felul de 

atitudini, oamenii au simțit că sunt discriminați, iar locul era foarte rigid…nu era un mediu 

confortabil…nu vorbeau cum vorbim noi…adică tare și necizelat, comunicarea lipsea și ea, 

înțelegeți? Doar lipsa înțelegerii modului în care vorbim, tonul pe care îl folosești cu persoanele 

indigene…asta era acolo…fiindcă nu existau probabil niciun fel de cunoștințe culturale în 

rândul personalului…cum ar fi discriminarea, rasismul, sau …pur și simplu, ignoranța, niciun 

pic de sensibilitate și niciun fel de înțelegere față de problemele de sănătate ale persoanelor 

indigene…”23 

Au fost folosite strategii multiple pentru abordarea acestor diferențe culturale. Una dintre 

acestea este îmbunătățirea adecvării culturale a serviciilor medicale, prin asigurarea că nu 

există rasism și discriminare. Obligația de îmbunătățire a siguranței culturale revine furnizorului 

de servicii medicale, nu pacientului, pentru a garanta că serviciile sunt adaptate și acceptabile 

din punct de vedere cultural pentru toți pacienții. 23 

Acceptabilitatea serviciilor medicale înseamnă mai mult decât conștientizare culturală. Include 

și alte componente cum ar fi sexul, religia și alți factori sociali. De exemplu, ar putea exista o 

dorință redusă ca femeile să apeleze la îngrijiri medicale, dacă furnizorii sunt în majoritate 

bărbați (și viceversa). Așa cum declară Levesque et al.15 “capacitatea de a solicita îngrijiri 

medicale se referă la conceptele de autonomie personală și capacitatea de a alege să soliciți 

îngrijiri, cunoștințe despre opțiunile privind îngrijirile medicale și drepturile individuale, care ar 

determina exprimarea intenției de a obține servicii de îngrijire.” 
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În abordarea sănătății din punct de vedere al dreptului uman, sistemele de sănătate trebuie să 

ofere îngrijiri bazate pe non-discriminare. OMS declară că principiul non-discriminării încearcă 

“…să garanteze că drepturile omului sunt exercitate fără niciun fel de discriminare, bazată pe 

rasă, culoare, sex, limbă, religie, opțiune politică sau de altă natură, origine națională sau 

socială, proprietate, naștere sau alt statut cum ar fi handicapul, vârsta, statutul marital și 

familial, orientarea sexuală sau identitatea sexuală, starea de sănătate, locul de reședință, 

situația economică și socială.”25  

 

 

 

 
 

Accesul la îngrijiri medicale: Disponibilitate și ușor de accesat  

 “Unele țări și-au propus să acorde prioritate echității și au construit încă de la început un sistem 

de sănătate incluziv, dar din punct de vedere istoric, datele sugerează, de asemenea, că multe 

țări care au accelerat progresul către Acoperirea Universală cu Servicii Medicale, au lăsat 

deoparte populația săracă și pe cea din mediul rural.” – OMS27 

În majoritatea țărilor din lume, rata de sinucidere este mult mai ridicată în rândul locuitorilor din 

zonele rurale. De fapt, este alarmant de luat în considerare că riscul de sinucidere este dublu 

dacă locuiești într-o zonă rurală, comparativ cu o zonă metropolitană.26 

Este improbabil să existe o singură explicație în ceea ce privește motivul pentru care rata de 

sinucideri este mai mare în rândul populațiilor rurale, întrucât suicidul este un fenomen 

multidimensional și pare a fi condus de un amestec de factori contextuali sociali, culturali și 

economici, precum și factori individuali.28 Unul dintre acești factori sunt diferențele dintre 

accesul la tratament și servicii eficiente și utilizarea acestora. Adeseori există o diferență 
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semnificativă între zonele rurale și cele urbane în ceea ce privește accesul, utilizarea și 

cheltuielile privind sănătatea mintală. Alianța Națională pentru Sănătatea Rurală a declarat 28:  

“Este mai probabil ca diagnosticarea timpurie, tratamentul și gestionarea permanentă a bolilor 

mintale în zonele rurale și izolate să aibă loc mai târziu sau chiar deloc, adesea rezultând într-

o probabilitate mai mare de spitalizare și, uneori, ducând la cele mai tragice rezultate: auto-

vătămare și sinucidere.”  

De asemenea, starea generală de sănătate a locuitorilor zonelor rurale este mai slabă decât a 

celor din zonele metropolitane, din cauza diferențelor semnificative dintre determinanții sociali 

ai sănătății.  

Deși acești determinanți sociali ai sănătății ar putea să se extindă și la alte zone, nu doar la 

cele rurale, izolarea îi poate exacerba. Printre determinanții sociali se numără accesul la 

comunicare (de ex. aria de acoperire mobilă, internet) și schimbările de mediu (de ex. secetă 

și inundații care afectează mijloacele de trai), fără a se limita la aceștia.  

Accesul, în termeni de disponibilitate a serviciilor medicale, este o componentă esențială a 

sănătății și bunăstării. Disponibilitatea include capacitatea de a accesa resurse de îngrijiri 

medicale, fie că este vorba despre infrastructură sau resurse umane sau dacă profesioniștii din 

domeniul sănătății dețin educația, experiența și competențele adecvate pentru a furniza 

servicile necesare. Această disponibilitate a resurselor este distribuită adesea inegal între 

zonele metropolitane, regionale și rurale. Acest lucru este valabil, în mod special, în domenii 

de specialitate, cum ar fi sănătatea mintală.18 Vikram Patel, o autoritate internațională privind 

sănătatea mintală, a declarat “În California sunt mai mulți psihiatri decât în toată Africa … Există 

un decalaj enorm în ceea ce privește tratamentul, 50% dintre cei ce au nevoie de îngrijiri ale 

sănătății mintale nefiind capabili să le acceseze în țările cu venituri mari, iar 90% neputând 

beneficia de îngrijiri în țările cu venituri mici.”29 

De asemenea, accessibilitatea sau capacitatea de a beneficia de servicii este afectată de o 

gamă de alți facori. Aceștia includ mobilitatea și utilizarea transportului pentru a ajunge la 

servicii de îngrijire și îi afectează, în special, pe cei mai vulnerabili din comunitatea noastră, 

cum ar fi persoanele cu nevoi speciale sau persoanele în vârstă. De asemenea, îi include și 

pe cei ale căror cerințe profesionale le afectează capacitatea de a accesa servicile medicale 

în timpul programului de lucru. 
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Accesul la îngrijri medicale: accesibilitatea din punct de vedere al costurilor  

“Sărăcia nu înseamnă doar lipsa banilor; înseamnă să nu fii capabil de a-ți atinge întregul 

potențial, ca ființă umană.” Amartya Sen33 

 

Când a fost diagnosticată cu cancer mamar, Mary avea 60 de ani și locuia într-o zonă rurală.  

Specialistul i-a recomandat tratament cu radioterapie. Ar fi însemnat tratament zilnic pe o 

perioadă de 5 săptămâni. Provenind dintr-o zonă rurală, însemna să își părăsească familia și 

să călătorească peste 5 ore până într-o zonă metropolitană cu unități adecvate tratării 

cancerului. A fost o decizie dificilă pentru Mary, având în vedere timpul petrecut departe de cei 

dragi și costurile pentru a beneficia de îngrijire. Pe lângă costurile transportului, cazării și 

cheltuielilor zilnice, ar mai fi fost și costul tratamentului în valoare de  4,000 $. “Nu ne permitem.” 

a spus Mary. “Cum mi-aș putea permite, printre toate celelalte facturi?” 

 

În medie, în țările OCDE, 19% din cheltuielile pentru sănătate sunt plătite din buzunarul 

pacienților. Referindu-ne la bugetul general al unei gospodării, cheltuielile medicale însumează 

în medie aproximativ 2.8 % din cheltuielile pentru produse și servicii medicale. Cele două surse 

principale ale cheltuielilor directe sunt îngrijirea curativă și produsele farmaceutice.31 Dar 

obținerea îngrijirilor include, de asemenea, costuri de transport, absența de la locul de muncă, 

îngrijirea copilului sau alte aranjamente parentale, iar aceste costuri sunt exacerbate atunci 

când îngrijirile sunt furnizate în afara programului de lucru.  



 

www.oamr.ro 

22 

Este un cost substanțial și îi afectează în mod dramatic pe cei mai vulnerabili din comunitățile 

noastre. Într-un studiu a 37 de țări cu venituri mici și mijlocii efectuat de OMS, s-a estimat că 

între 6 și 17% dintre persoanele din aceste populații sunt supuse unei sărăcii extreme, în urma 

cheltuielilor medicale.32 

Costurile crescute ale cheltuielilor de spitalizare combinate cu cheltuielile directe în creștere, 

sunt o sursă mare de îngrijorare în ceea ce privește bugetul personal. Dovezi din întreaga lume 

ne arată că atunci când gospodăriile se confruntă cu dificultăți în a plăti facturile medicale, 

amână sau chiar renunță la îngrijirile medicale necesare. În timp ce unii ar putea considera că 

această măsură economisește prin reducerea vizitelor inutile la medic, de fapt îi costă pe 

pacienți, sistemul medical și economia, mult mai mult atunci când simplele probleme de 

sănătate devin din ce în ce mai complexe.34 Atunci când problemele de sănătate nu sunt 

detectate sau tratate din timp, adesea se agravează, rezultând în internări pe termen mai lung 

sau mai multe tratamente în spital. Aceste costuri ar fi putut fi evitate prin intervenție timpurie 

în îngrijirea primară de sănătate.   

Cu toate acestea, costurile depășesc mult sistemul de sănătate. Cu cât se îmbolnăvesc mai 

mult, cu atât e mai puțin probabil ca oamenii să lucreze, să plătească taxe și să fie implicați 

activ în comunitate. Aceste lucruri au un impact negativ asupra veniturilor fiscale ale guvernelor 

și, în cele din urmă, asupra bugetelor naționale.   

Capacitatea oamenilor de a plăti pentru servicii medicale este un model utilizat pe scară largă 

în întreaga lume. Dacă acest model există, dacă oamenii plătesc pentru servicii medicale, 

trebuie să poată face asta fără consecințe catastrofice asupra resurselor pentru necesități (de 

ex. alimente, cazare, transport). Sărăcia, izolarea socială și gradul de îndatorare limitează 

capacitatea oamenilor de a plăti pentru servicii și îi aruncă și mai mult în sărăcie, reducând 

astfel capacitatea de a rupe lanțul sărăciei.16 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În fiecare an: 

• 100 de milioane de oameni de la nivel global sunt împinși dincolo de limita sărăciei în urma 

cheltuielilor pentru îngrijiri medicale7  

• 150 milioane de oameni suferă de catastrofe financiare din cauza cheltuielilor din fonduri 

proprii7  

• În unele țări, 2% din populație alocă îngrijirilor medicale peste 40% din cheltuielile lor 

nealimentare39 

• De obicei, 20-40% din cheltuielile de sănătate sunt pierdute 40 
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Accesul la îngrijiri medicale: Îngrijire sigură și de calitate 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În luna noiembrie a anului 2007, Bella Bailey a murit la Spitalul Stafford din Marea Britanie 

după ce fusese internată pentru operație de hernie. Decesul ei a rezultat în urma unei 

multitudini de erori, culminând cu faptul că nu i s-a administrat medicația vitală. Conform celor 

spuse de fiica sa și de alți martori, Bella și-a petrecut ultimele săptămâni din viață în spital, 

îngrozită și în dureri.  Fiica sa a inițiat o campanie pentru investigarea circumstanțelor decesului 

ei. Până la începutul anului 2008, supraveghetorul de sănătate a primit numeroase alerte 

privind siguranța pacientului, și o anchetă a fost condusă de către Robert Francis QC.42 

Ancheta publică a investigat modul în care cei responsabili de supraveghere în cadrul Serviciul 

Național de Sănătate – autoritățile naționale de reglementare, autoritatea locală de sănătate și 

Consiliul Administrativ al spitalului – nu au reușit să prevină evenimentele teribile de la Spitalul 

Stafford, când sute de oameni au murit inutil din cauza unor îngrijiri necorespunzătoare. Sir Ian 

Keened, Președinte al Comisiei de Îngrijiri Medicale, a descris evenimentul ca fiind cel mai urât 

scandal privind îngrijirea din spitale, din ultimii ani”.43 

Într-un studiu efectuat în anul 201641 

33% dintre respondenții din SUA au raportat probleme legate de costurile îngrijirilor 
medicale.  
În ultimul an, 15% dintre respondenții din Canada au suportat cheltuieli din fonduri 
proprii de peste 1000 de $. 
23% dintre respondenții din Franța au avut probleme serioase în urma plății 
facturilor medicale sau din cauza imposibilității de a le plăti. 
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Ancheta a descoperit că elementele de bază ale îngrijrii fuseseră neglijate. Medicația fie fusese 

întârziată, fie neadministrată. Pacienții fuseseră lăsați nespălați până la o lună de zile și se 

temeau să stea în spital. Raportul a concluzionat că principalul motiv al acestei îngrijiri 

substandard a fost o reducere cronică de personal, în special în rândul asistenților medicali.”43 

Celelalte probleme majore au avut legătură cu volumul de muncă prea mare, cultura slabă, 

conducerea deficitară și resursele limitate.  

Cetățenii din Stafford au fost dezamăgiți de spitalul local. Acesta este un rezultat groaznic și 

un exemplu a ce se poate întâmpla atunci când îngrijirile sunt de calitate slabă. Din păcate, 

exemplul din acest caz nu este unic. Siguranța pacientului este un principiu fundamental al 

îngrjirilor medicale, dar așa cum arată numeroase studii din întreaga lume, mulți pacienți sunt 

vătămați în timpul îngrijirilor, rezultând în vătămare permanentă, creșterea perioadei de 

admisie sau chiar deces. În SUA, s-a estimat că cea de-a treia cauză a decesului este 

reprezentată de erorile medicale. În Marea Britanie, la fiecare 35 de secunde este raportat un 

incident cu privire la vătămarea unui pacient.44 

Este evident că serviciile nesigure și de calitate slabă duc la rezultate scăzute ale sănătății și 

chiar la vătămare. Levesque et al.15 consideră că trebuie luată în considerare calitatea 

îngrijirilor, ca parte a accesului la îngrjiri. Dacă persoanele și comunitățile au acces doar la 

servicii de calitate slabă, este vorba despre o restricție a accesului la îngrijiri medicale. Accesul 

nu se referă doar la disponibilitate și accesibilitate, ci și la acceptabilitate și eficiență.  

Această adecvare a îngrijirilor nu este niciodată mai evidentă decât în domeniul sănătății 

mintale. Există o diferență semnificativă în ceea ce privește rezultatele, izolarea socială și 

susținerea drepturilor persoanelor, în funcție de adecvarea tratamentului pe care îl primesc.  

Conform Raportorului Special ONU al Consiliului pentru Drepturile Omului2, “tratamentele care 

implică constrângere, medicalizare și excludere, care sunt vestigii ale relațiilor tradiționale de 

îngrijrie psihiatrică” duc la încălcarea drepturilor omului. În timp ce o înțelegere modernă a 

recuperării, a serviciilor bazate pe dovezi și a serviciilor integrate bazate pe populație refac 

demnitatea și responsabilizează cetățeanul să se întoarcă ca deținător de drepturi, la familiile 

și comunitățile lor. Utilizarea serviciilor cu o calitate diferită a tratamentului, nu poate fi privită 

ca îngrijire la fel de adecvată.15 

În anul 2001, ca stategie de îmbunătățire a calității îngrijirilor, Institului de Medicină (IOM) a 

lansat o carte intitulată ‘Dincolo de prăpastia calității’.45 Problemele evidențiate în carte 

continuă să rezoneze și astăzi. “Îngrijirea medicală este clasificată după cunoștințe, gestionare, 

supraveghere și acțiuni suplimentare, și implicarea mai multor persoane, în orice moment al 

istoriei”. 45 Având în vedere aceste complexități, asistenții medicali (sau alți profesioniști) nu își 

pot aminti și aplica toate cunoștințele necesare pentru furnizarea unor îngrijiri sigure, de calitate 

înaltă, familiilor sau comunităților.  

Au trecut 16 ani de când a fost publicat raportul IOM. Acum există dovezi puternice în ceea ce 

privește strategiile cu cele mai mari șanse de a atinge obiectivele pe care le sublinia.  Aceste 

dovezi au fost întreprinse la nivel internațional și implică acțiuni. Dovada îmbunătățirii calității 

prin asistența medicală se referă la: mix de competențe, cultură, educație, nivel de personal, 

conducere, îngrijire interdisciplinară, cercetare și informatică.   
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• La nivel global, costul asociat cu erorile medicale a fost estimat la 42 de miliarde de dolari 

pe an sau aproape 1% din cheltuilele globale de sănătate.46  

• Din fiecare 100 de spitalizări din orice moment, 7 în țări dezvoltate, și 10 în țări în curs de 

dezvoltare vor dobândi infecții asociate asistenței medicale.44 

• 50% dintre complicațiile chirurgicale asociate cu îngrijirea chirugicală pot fi evitate.44 

• Se raportează în mod obișnuit că în jur de 1 din 10 dintre pacienții internați în spitale, se 

confruntă cu vătămări, din care cel puțin 50% sunt prevenibile.44 

• Într-un studiu privind frecvența și prevenirea evenimentelor adverse, în 26 de țări cu venituri 

mici și mijlocii, rata evenimentelor adverse a fost în jur de 8% dintre care 83% ar fi putut fi 

prevenite și 30% au condus la deces.  44 

• Se estimează că, anual, au loc în lume 421 de milioane de spitalizări și aproximativ  42.7 

milioane de evenimente adverse.44 
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Figura 6: Îmbunătățirea calității prin intermediul asistenței medicale 47-65 

Leadership 

Când asistenții medicali participă la luarea de decizii în ceea ce privește serviciile de sănătate și dezvoltarea politicilor:   

• Îmbunătățirea experienței spitalicești pentru pacienți 

• Îmbunătățirea implicării pacientului în îngrijiri 
• Îmbunătățirea educației de sănătate  
• Calitate mai bună a îngrijirilor, cu costuri mai mici  
• Îmbunătățirea performanței financiare a unei organizații   
• Forță de muncă cu o educație mai înaltă  
• Un grad mai mare de satisfacție a personalului  
• Îmbunătățirea siguranței pacientului  
• Îmbunătățirea măsurilor de calitate.  
 

Combinație de competențe  

• Fiecare scădere cu 10% a procentului de asistenți medicali este asociată cu o creștere cu 12% a riscului de 
deces. 

• Înlocuirea unui asistent medical cu o infirmieră, la 25 de pacienți, este asociată cu o creștere cu 21% a 
șanselor de deces.  

Educație 

• Fiecare creștere cu 10% a procentului de asistenți medicali cu licență universitară este asociată cu o scădere 
cu 7% a mortalității.  

Informatica 

Rezultatele cercetărilor indică faptul că aplicațiile IT pot crește siguranța pacientului prin standardizare, semnalizarea 
erorilor și eliminarea datelor scrise de mână, printre alte funcții. 

 

Îngrijirea interdisciplinară  

• S-a demonstrat că echipele interdisciplinare sporesc calitatea și scad costurile.  

Cercetare 

Atunci când asistenții medicali sunt implicați activ în cercetare: 

• Creșterea utilizării practicilor bazate pe dovezi  
• Creșterea accesului la educație continuă  

Cultură 

• Spitalele cu un nivel bun de personal și mediu de lucru bun au înregistrat o rată a mortalității semnificativ mai 
mică și costuri mai mici pentru pacienți, la orice nivel de risc  

• Un grad mai mare de satisfacție a pacientului 
• Readmisii reduse  
• Scăderea infecțiilor  
• Mai puține decese 
• Un grad mai mic de epuizare a personalului  
• Un nivel mai mare de supraviețurie după complicații  

Niveluri de personal 

• Fiecare creștere cu un pacient la volumul de muncă al unui asistent medical este asociat cu o creștere cu 7% a 
mortalității  

• Nivelurile îmbunătățite de personal reduc riscul de mortalitate  
- Orice creștere cu 1 pacient la volumul de muncă al asistenților medicali, crește șansele de readmisie:   
- 9% pentru insuficiență cardiacă, pneumonie, infarct miocardic acut 
- 11% copii 
- 3% chirugie generală 
- 8% înlocuieri de șold și genunchi  

• În spitalele cu niveluri bune de personal de asistență medicală, procentul de infecții dobândite în spital este cu 
30% mai mic  

• Fiecare creștere cu 1 pacient la volumul de muncă al asistenților medicali, crește procentul ratării îngrijirilor 
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Accesul la îngrijiri medicale: Promptitudinea accesului  

Un fiu care își îngrijea tatăl, reflectând asupra traseului acestuia prin sistemul de îngrijiri 

medicale, a spus: “În anul 2009, tatăl meu a fost diagnosticat cu cancer pancreatic. Din 

momentul diagnosticării până în ultima sa zi de viață au trecut 9 săptămâni. În timpul acestor 

prime șapte săptămâni, înainte de spitalizare și îngrijire paliativă, vizitele la centrul ambulatoriu 

au însemnat perioade lungi de așteptare. Uneori așteptam cinci ore în clinică, pentru consultul 

specialistului. Vizita specialistului dura între cinci și zece minute. Până la finalul zilei, tatăl meu 

era în agonie, obosit și incapabil emoțional de a face față situației. A doua zi așteptam din nou. 

De data aceasta pentru patologie și chimioterapie. Încă opt ore pierdute. Având atât de puțin 

timp de petrecut cu tatăl meu înainte de moarte, este tragic că atât de mult a fost petrecut în 

camera de așteptare a unei clinici.”  

 

Din păcate, aceasta este experiența multor pacienți – dintre care unii au călătorit pe distanțe 

lungi ca să ajungă la clinică, dintre care mulți au trebuit să renunțe la o zi de salariu ca să fie 

acolo, și alții care au trebuit să găsească un îngrijitor pentru copil cât au așteptat. În ciuda 

programărilor, pacienții pot petrece timp semnificativ în clinici, așteptând ca serviciile să le fie 

oferite. Gradul de satisfacție al pacientului în ceea ce privește îngrijirile primare este foarte 

puternic corelat cu experiența din camera de așteptare. Experiențele pozitive sunt în general 

asociate cu o mai mare aderență la îngrijiri recomandate, îngrijire clinică mai bună, o mai mică 

utilizare a serviciilor de îngrijire și rezultate de o mai bună calitate a sănătății.66 Perioadele lungi 

de așteptare pot provoca frustrare, neplăceri, suferință și nemulțumire față de sistemul de 

sănătate.   

IOM a recomandat că 90% dintre pacienți ar trebui consultați în 30 de minute de la programare. 

66 Cu toate acestea, în toate țările din lume, nu este un lucru neobișnuit ca pacienții să aștepte 

între două și patru ore pentru a fi consultați.67 Perioadele lungi de așteptare sunt obstacole în 

calea accesului la servicii și reprezintă o sursă majoră de anxietate și suferință pentru pacienți 

și aparținătorii aceastora.  

De asemenea, promptitudinea accesului este esențială în prevenirea întârzierilor potențial 

dăunătoare în furnizarea serviciilor de îngrijire. În multe cazuri, cu cât tratamentul este 

administrat mai devreme, cu atât rezultatele sunt mai bune.  Întârzierea tratamentului crește 

probabilitatea decesului preoperator și a admisiilor de urgență neplanificate și duc la rezultate 

mai slabe în ceea ce privește funcționarea fizică și socială. Timpul lung de așteptare poate 

agrava simptomele, poate deteriora starea pacientului și poate duce la rezultate clinice mai 

grave.68 

 

Timpul extins de așteptare rezultă din interacțiunea complexă dintre cerere și ofertă. Cererea 

este afectată de probleme ca starea de sănătate a populației, preferințele pacienților, 

cheltuielile și tipuri de tratamente medicale emergente. Pe de altă parte, oferta este afectată 

de o gamă de probleme privind forța de muncă și infrastructura, politicile și procedurile. Cu 

toate acestea, timpul de așteptare nu este în mod exclusiv o problemă ce ține de ofertă. În 

multe țări cu niveluri ridicate de cheltuieli, cu o forță de muncă și o infrastructură suficiente, 

timpul de aștepare este tot mare, din cauza ineficienței.  
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Articolul 25 al Declarației ONU privind Drepturile Omului declară că  “toată lumea are dreptul 

la îngrijiri medicale…și dreptul la securitate în caz de…boală și dizabilitate …” Întrucât carta a 

fost elaborată în continuare pentru a puncta acest lucru, recomandă ca statele membre să 

ofere “acces echitabil la îngrijiri de sănătate de calitate corespunzătoare.” Accesul echitabil 

vizează asigurarea accesului pentru toți. De asemenea, este o chestiune de amploare și de 

coordonare în timp. Calitatea corespunzătoare implică furnizarea serviciilor la momentul 

potrivit. Sincronizarea este un aspect al adecvării și este strâns corelat cu eficiența unei 

intervenții.69 

 

Asistenții medicali autorizați (RNs) se află în prima linie a îngrijirilor, iar expertiza lor și 

leadership-ul susținut sunt esențiale pentru transformarea sistemelor de sănătate.  

Asistenții medicali din cadrul triajului de urgență coordonează îngrijirile și însoțesc pacienții în 

sistem; ei reduc durata șederii și grăbesc externarea pacientului. Pe toată perioada îngrijirii, 

asistenții medicali sunt factori critici care contribuie la prevenirea admisiilor în spital, 

îmbunătățirea timpului de așteptare și reducerea ineficiențelor, creând astfel servicii de 

sănătate accesibile.  

 

 
 

 

  

Într-un studiu efectuat în anul 2016: 41 

56% dintre respondenții din Franța au putut fi consultați de medic sau de un asistent medical în 

aceeași zi sau în ziua următoare, ultima dată când au avut nevoie de îngrijiri medicale. 

64% dintre respondenții din Germania care au solicitat îngrijiri medicale, au întâmpinat dificultăți în 

obținerea îngrijirilor după programul de lucru  

50% dintre respondenții din Canada care au vizitat camera de gardă au așteptat peste două ore 

pentru îngrijiri  

31% dintre respondenții din Marea Britanie au experimentat timpuri lungi de așteptare pentru a primi 

tratament după diagnostic.   
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Accesul la îngrijirile medicale: Îngrijiri centrate pe persoană  
 

 

În 2015 a fost efectuată o revizuire sistematică privind îngrijirea medicală lipsă. Dintre cele 42 

de studii efectuate în acest domeniu, 55-98% dintre asistente au raportat că lipsesc unul sau 

mai multe articole de îngrijire în timpul evaluării. Activitățile care au fost cel mai adesea ratate 

au fost cele legate de nevoile emoționale și psihologice, mai degrabă decât cele legate de 

nevoile fiziologice. Cea mai frecventă cauză a pierderii de atenție și concentrare a fost legată 

de volumul mare de muncă și de numerele insuficiente de asistență medicală. 

Reflectând asupra acestor studii, este greu de văzut cum aceste servicii de sănătate pot furniza 

o abordare centrată pe oameni în ceea ce privește furnizarea de servicii de îngrijire, acolo unde 

există capacitatea de a se angaja și de a participa la deciziile de luare a deciziilor și de 

tratament. Există riscul ca, în cazul sarcinilor asociate ridicate, asistența medicală să se 

îndrepte spre o abordare centrată pe modele de îngrijire și nu o abordare centrată pe oameni. 

Modelarea îngrijirii se referă la îndeplinirea numeroaselor sarcini într-o anumită perioadă de 

timp, cu riscul ca aceste sarcini să aibă precedent față de angajarea și satisfacerea nevoilor 

holistice ale clientului. 

Pe măsură ce intrăm în rutină într-un loc de muncă supraaglomerat, pierdem conștiința 

persoanei în ansamblu și pierdem din vedere unicitatea acesteia. Când se întâmplă acest lucru, 

riscăm să pierdem capacitatea și motivația persoanelor de a fi implicați în îngrijirea lor și să ne 

angajăm să terminăm tratamentul. După cum afirmă Levesque et al. 15, "Accesul la îngrijire 

optimă necesită, în cele din urmă, angajarea pe deplin a persoanei în îngrijire și acest lucru 

este văzut ca interacțiune cu natura serviciului oferit și furnizat". 

Importanța participării la îngrijire este bazată pe dovezi. Este, de asemenea, un drept 

internațional uman. În articolul 12 al Pactului internațional cu privire la drepturile economice, 

sociale și culturale, persoanele care au nevoie de îngrijire au dreptul la o participare liberă, 

informată, activă și semnificativă la deciziile care le afectează viața71.Dreptul la participare se 

extinde mai mult decât acordarea îngrijirii, el face referire și la organizarea și implementarea 

serviciilor de sănătate. 

 

 

Într-un studiu privind performanța sistemului de sănătate: 71 

• 50% dintre respondenții din Suedia au declarat că specialiștii lor i-au informat cu privire la 

opțiunile de tratament și i-au implicat în deciziile privind îngrijirea lor.   

• 5% dintre respondenții din Franța au primit un plan scris care descria tratamentul dorit la 

sfârșitul vieții (adulții cu vârstă peste 65 ani)  

• În ultimii doi ani, 60% dintre respondenții din SUA care sufereau de afecțiuni cronice, au 

discutat despre opțiunile de tratament cu un profesionist, inclusiv despre efectele secundare.  

"Clientul, nu asistentul medical este autoritatea și factorul de decizie, rolul asistentului 

medical implică îngrijirea indivizilor și a familiilor în alegerea responsabilităților pentru 

schimbarea procesului de sănătate." Rose Marie Risso Parse (Nursing Theorist)69 
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                      Pacienți aflați sub îngrijire (4 sau mai puțin, 5, 6, 7 sau mai mulți) 

 

 

 

Figura 7: Asistenții medicali care raportează neglijență în îngrijirea oferită pe timpul ultimei 

ture din cauza supraîncărcării 

 Învață/consiliază pacienții și familia 

Administrează medicamentele la timp 

Supravegherea adecvată a pacienților 
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Cuvânt de final 

Asistenții medicali joacă un rol esențial în transformarea sistemului de sănătate și a îngrijirilor 
medicale astfel încât nici o persoană să nu rămână fără serviciile și ocrotirea oferite de sistemul 
sanitar. Asistenții medicali pot fi o voce care să inițieze și să implementeze schimbări pozitive 
prin îmbunătățirea accesului la îngrijire și abordarea centrată pe oameni, asigurându-se că 
vocile lor sunt auzite atunci când se iau decizii cu referire la politici de sănătate sau la 
planificarea și furnizarea de servicii medicale.  

În 2018, acum este momentul să ne coagulăm și vocile noastre să devină unitare. Trebuie să 
vorbim mai tare. Trebuie să vorbim mai clar. Cu resursele pe care le avem în prezent la 
dispoziție, este de neconceput să refuzăm dreptul pacienților la îngrijire medicală.  

"Asistenții medicali au acea experiență esențială, acea cunoaștere, autoritate și legitimitate de 
a putea vorbi despre lanțul lung de repercusiuni cauzat de boală pentru pacient, dar au și 
puterea de a putea susține pacienții prin militarea directă pentru programe de acoperire 
universală cu servicii medicale", spune Dr. Sridhar Venkatapuram, conferențiar universitar în 
domeniul sănătății și filosofiei globale și director fondator al MSc Global Health and Social 
Justice, King's College London. 

 


