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PLANUL D E ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII S ERVIC IILOR MEDICALE  
PENTRU ANUL 2017 

 
 
      
     Obiective generale: 
 
I.  Îmbunătăţirea calităţii profesionale a îngrijirilor medicale 
1. Creşterea nivelului de competenţă profesională a personalului medical; 
2. Întocmirea corectă şi respectarea protocoalelor clinice şi a ghidurilor de practică medicală; 
3. Managementul ef icient în privinţa calităţii profesionale a serviciilor medicale; 
4. Informarea şi consilierea personalului medical; 
5. Creşterea gradului de satisfacţie profesională a personalului medical; 
6. Aplicarea eficientă a măsurilor de control al infecţiilor nosocomiale; 
7. Asigurarea continuităţii îngrijirilor medicale prin colaborare spital-ambulatoriu; 
8. Integrarea serviciilor de sănătate; 
 
II.  Îmbunătăţirea satisfacţiei pacienţilor privind condiţiile şi îngrijirile oferite 
1. Îmbunătăţirea relaţiei medic-pacient; 
2. Însoţirea bolnavilor de către personal sanitar la internare şi la explorări; 
3. Îmbunătăţirea condiţiilor de cazare; 
4. Îmbunătăţirea condiţiilor de alimentaţie; 
5. Îmbunătăţirea condiţiilor de curăţenie; 
6. Îmbunătăţirea calităţii lenjeriei şi efectelor; 
7. Îmbunătăţirea ofertei de medicamente la farmacia spitalului; 
8. Îmbunătăţirea formei şi conţinutului documentelor eliberate bolnavului. 
 
 
M ăsurile de îmbunătăţire, pe fiecare item în parte, sunt cuprinse în tabelele anexate. 
 
Anexele 1-2 fac parte integrantă din prezentul document. 

 
 

COMANDANTUL SPITALULUI CLINIC DE URGENŢĂ MILITAR 
„DR. ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA 

 
Col. 

          Dr. Iovan VLĂDAIA                                                                 
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ANEXA 1 
 

I.  MĂS URI VIZÂND ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII PROFESIONALE A ÎNGRIJIRILOR MEDICALE 
 

Nr. 
crt

. 

Obiective de 
calitate 

Direcţii de 
îmbunătăţire Măsuri de îmbunătăţire Observaţii 

a. Creşterea 
permanentă a 
profesionalismului 
personalului medical 

 Participarea la cursuri de educaţie medicală continuă, atât a medicilor cât şi a 
personalului sanitar mediu; 
 Participarea la manifestări ştiinţif ice de profil; 
 Organizarea de manifestări ştiinţifice cu implicare activă a personalului 
propriu; 
 Colaborare cu profesionişti de renume din alte instituţii medicale; 
 Obţinerea de noi competenţe profesionale; 
 Selectarea atentă, pe criterii de competenţă, a personalului medical la angajare; 
 Stimularea profesionalismului prin măsuri de recompensare potrivit 
competenţei. 
 

1. 

Creşterea 
nivelului de 
competenţă 

profesională a 
personalului 

medical 

b.  Diversificarea 
paletei de servicii 
medicale puse la 
dispoziţia pacienţilor 

 Completarea schemei de personal prin angajarea de medici în specialităţile 
neîncadrate; 
 Semnarea de contracte cu medici din afara spitalului, pentru specialităţile 
neîncadrate şi pentru cele care nu se află în organigrama spitalului 
 

Cu cât 
profesionalismu

l personalului 
medical este 
mai mare, cu 

atât beneficiul 
bolnavului va 

creşte. 

a. Elaborarea 
ghidurilor şi 
protocoalelor proprii 
de practică medicală 

 Fiecare microstructură va elabora ghiduri şi protocoale de diagnostic şi 
tratament pentru cele mai frecvente afecţiuni cu care se confruntă, adaptând 
ghidurile naţionale la posibilităţile spitalului; 
 Discutarea ghidurilor şi protocoalelor cu personalul microstructurii, apoi 
adoptarea lor în Consiliul medical; 
 

2. 

Întocmirea 
corectă şi 

respectarea 
protocoalelor 

clinice şi a 
ghidurilor de 

practică 
medicală 

b.  Aplicarea 
ghidurilor şi 
protocoalelor proprii 
de practică medicală 

 Crearea condiţiilor propice aplicării ghidurilor şi protocoalelor medicale, prin 
asigurarea disponibilităţii aparaturii, echipamentelor, materialelor, medicamentelor 
şi altor facilităţi; 
 Difuzarea şi însuşirea ghidurilor şi protocoalelor medicale de către personalul 
medical, sub coordonarea şefului de microstructură; 
 Revizuirea periodică a ghidurilor şi protocoalelor medicale în conformitate cu 
progresul ştiinţelor medicale. 
 

Corectitudinea 
întocmirii 

protocoalelor 
medicale 

influenţează 
major calitatea 
profesională a 

îngrijir ilor 
medicale 
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Nr. 
crt

. 

Obiective de 
calitate 

Direcţii de 
îmbunătăţire Măsuri de îmbunătăţire Observaţii 

c. Controlul aplicării 
corecte a ghidurilor şi 
protocoalelor de 
practică medicală 

 Şeful microstructurii va impune şi verifica permanent respectarea întocmai a 
ghidurilor şi protocoalelor medicale; 
 Cazurile de nerespectare repetată a ghidurilor şi protocoalelor adoptate la 
nivelul spitalului vor fi discutate în Consiliul medical şi eventual în Consiliul etic. 
 

a. M anagementul 
resurselor umane 

 Stabilirea de ierarhii şi responsabilităţi în funcţie de competenţele şi capacităţile 
profesionale ale personalului medical angajat; 
 Evitarea suprasolicitării personalului medical cu atribuţiuni administrative prin 
cumul de funcţii, în detrimentul timpului dedicat activităţilor medicale; 
 Crearea unui climat de siguranţă şi promovare a performanţei la nivelul 
instituţiei; 
 Asigurarea condiţiilor propice perfecţionării profesionale continue a 
personalului medical. 
 

3. 

M anagementul 
eficient în 

privinţa 
calităţii 

profesionale a 
serviciilor 
medicale 

b.  M anagementul 
resurselor materiale 

 Achiziţionarea de aparatură performantă şi de ultimă generaţie, care să permită 
stabilirea unor diagnostice acurate şi depistarea afecţiunilor în stadii precoce; 
 Asigurarea în permanenţă a medicamentelor, materialelor sanitare, reactivilor, 
instrumentelor etc., necesare desfăşurării în bune condiţiuni a actului medical; 
 

Asigurarea 
condiţiilor 

propice 
performanţei 
medicale este 
indispensabilă 
îmbunătăţirii 

calităţii 
îngrijir ii 

pacienţilor 

a. Asigurarea 
accesului la informaţii 
medicale de ultimă oră 

 Abonamente la reviste medicale de specialitate, pe fiecare specialitate; 
 Punerea la dispoziţia personalului medical, în format scris şi/sau electronic a 
ghidurilor şi recomandărilor naţionale şi internaţionale privind activitatea 
medicală; 
 Susţinerea financiară de către spital a unor participări la manifestări ştiinţif ice 
de anvergură, naţionale şi internaţionale; 
 Organizarea de manifestări ştiinţif ice pe diferite teme, cu invitarea de 
personalităţi medicale locale şi naţionale şi lideri de opinie medicală. 
 

4. 

Informarea şi 
consilierea 

personalului 
medical 

b.  Consilierea 
personalului medical 
pe nivele de 
competenţe 

 Prelucrarea periodică (săptămânal, lunar) cu personalul medical coordonator a 
aspectelor privind performanţa activităţii specifice; 
 Organizarea periodică (săptămânal, lunar) de către şeful microstructurii a unor 
întâlniri de lucru pe diferite teme medicale; 
 
 

Se impune 
planificarea 

întâlnirilor şi 
rezervarea 

perioadelor de 
timp în orarul 

de lucru 
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Nr. 
crt

. 

Obiective de 
calitate 

Direcţii de 
îmbunătăţire Măsuri de îmbunătăţire Observaţii 

a. Perceperea corectă 
a gradului de 
satisfacţie 
profesională a 
personalului medical 

 Completarea şi analizarea periodică (trimestrial, semestrial) a chestionarelor de 
satisfacţie privind activitatea profesională a personalului medical; 
 Întâlniri şi discuţii informale cu personalul medical (superior, mediu, auxiliar); 
 Şedinţe ale comitetului director de analiză a satisfacţiei profesionale a 
personalului medical, cu identificarea direcţiilor şi măsurilor de îmbunătăţire. 
 

b.  Ridicarea nivelului 
de competenţă 
medicală a spitalului 

 Îndeplinirea condiţiilor în vederea trecerii spitalului în nivel II de competenţă; 
 Creşterea progresivă a complexităţii cazurilor internate şi rezolvate; 
 5. 

Creşterea 
gradului de 
satisfacţie 

profesională a 
personalului 

medical 
c. Evidenţierea şi 
mediatizarea  
performanţelor 
medicale 

 Organizarea de sesiuni de comunicări ştiinţifice în cadrul cărora să f ie 
prezentate cazurile clinice deosebite; 
 Prezentarea în presa medicală şi în mass media a cazurilor complexe rezolvate; 
 Creşterea veniturilor personalului medical; 
 Premierea personalului merituos (bani, diplome, evidenţieri, susţinerea 
participării la manifestări ştiinţifice etc.). 
 

Satisfacţia 
profesională a 
medicului şi 

asistentei 
creează un 

confort psihic 
stimulativ 

pentru 
practicarea în 

bune condiţiuni 
a actului 
medical 

a. Prevenirea 
apariţiei infecţiilor 
nosocomiale 

 Respectarea protocoalelor şi normelor privind curăţenia, dezinfecţia, sterilizarea 
(asepsia, antisepsia); 
 Controale periodice ale nivelului de curăţenie şi a sterilităţii. 
 

6. 

Aplicarea 
eficientă a 

măsurilor de 
prevenire şi 

control al 
infecţiilor 

nosocomiale 

b.  Controlul prompt 
al infecţiilor 
nosocomiale 

 Declararea tuturor infecţiilor nosocomiale depistate; 
 Aplicarea protocoalelor de stingere a infecţiilor nosocomiale; 
 Analizarea în şedinţele Consiliului medical a infecţiilor nosocomiale apărute şi 
identificarea măsurilor viitoare de prevenire. 
 

Prevenirea 
infecţiilor 

nosocomiale 
oferă un plus de 

siguranţă 
bolnavului 

internat 

a. Creşterea ponderii 
serviciilor de 
specialitate acordate în 
ambulatoriu 

 Lărgirea paletei de specialităţi oferite de ambulatoriul de specialitate; 
 Creşterea numărului de medici care acordă consultaţii în ambulatoriul de 
specialitate; 
  M ărirea programului de funcţionare a cabinetelor medicale din ambulatoriu; 
 Îmbunătăţirea activităţii  fişierului din cadrul ambulatoriului integrat spitalului; 

7. 

Asigurarea 
continuităţii 
îngrijir ilor 

medicale prin 
colaborare 

spital-
ambulatoriu 

b.  Selectarea atentă a 
pacienţilor care 
necesită internare 

 Efectuarea internărilor programate doar în urma unei evaluări în cabinetul de 
specialitate din cadrul ambulatoriului integrat; 
 Respectarea criteriilor de internare. 

Un act medical 
este finalizat 

doar după 
verificarea 

repetată a bunei 
stări a 

pacientului 
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Nr. 
crt

. 

Obiective de 
calitate 

Direcţii de 
îmbunătăţire Măsuri de îmbunătăţire Observaţii 

c. Preluarea în 
ambulatoriu a 
pacienţilor externaţi 

 Programarea din momentul externării pacientului a viitoarei consultaţii de 
control în cabinetul medical din ambulatoriu; 
 Orientarea pacientului spre cabinetele medicale din ambulatoriu pentru 
patologii conexe depistate în cursul internării. 
 

a. Colaborarea cu 
structurile militare şi 
instituţiile publice 
locale 

 Planificarea eficientă a activităţilor specifice militare astfel încât să nu 
influenţeze negativ serviciile medicale oferite bolnavilor; 
 Contactarea instituţiilor publice locale în vederea integrării serviciilor oferite de 
Spitalul Clinic de Urgenţă M ilitar „Dr. Ştefan Odobleja” Craiova în ansamblul 
serviciilor medicale municipale, judeţene şi regionale; 
 Semnarea de contracte cu alte instituţii sau societăţi de asigurări în vederea 
efectuării anumitor servicii medicale. 
 8. 

Integrarea 
serviciilor de 

sănătate 

b.  Colaborarea cu 
alte instituţii medicale 

 Semnarea de contracte cu alte instituţii medicale din Craiova, judeţul Dolj şi 
judeţele învecinate în vederea transferării bolnavilor în sau din acestea, în funcţie 
de complexitatea cazului şi nivelul de competenţă; 
 Semnarea de contracte cu serviciile de ambulanţă şi societăţile ce oferă îngrijir i 
la domiciliu; 
 Semnarea de contracte vizând consulturi de specialitate pentru cazurile dificile 
cu alte instituţii medicale. 
 

Serviciile 
medicale oferite 

bolnavului 
internat trebuie 
să continue şi 

să fie 
completate de 

servicii 
realizate de alte 

instituţii 
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ANEXA 2 
 

II.  MĂS URI VIZÂND ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII S ERVIC IILOR MEDICALE, PERC EPUTĂ DE PACIENT 
 
Nr.  
crt. 

Obiective de calitate Direcţii de 
îmbunătăţire 

Măsuri de îmbunătăţire Observaţii 

a. Abordarea cu 
solicitudine a pacientului 

 Identificarea medicilor şi a personalului medical mediu sau auxiliar cu 
dificultăţi de abordare a pacienţilor şi consilierea acestora periodică; 
 Organizarea de către spital a unor cursuri de tehnică a comunicării; 
 Trimiterea personalului medical cu dificultăţi de abordare a pacientului 
la cursuri de managementul comunicaţiei; 
 Discutarea în Consiliul etic a cazurilor de flagrantă nerespectare a 
relaţiei corecte medic-pacient; 
 Elaborarea de protocoale de conduită referitoare la cele mai frecvente 
divergenţe în relaţia personal medical – pacient. 
 

b. Informarea 
pacientului 

 Afişarea la loc vizibil, în fiecare salon sau sală de aşteptare, a 
drepturilor şi obligaţiilor pacientului; 
 Afişarea la loc vizibil şi accesibil pacienţilor a programului de lucru al 
secţiei/compartimentului/serviciului/cabinetului etc., detaliat pe tipuri de 
activităţi, a graficului de lucru al medicilor, programului de vizită al 
aparţinătorilor; 
 Instruirea bolnavilor la internare asupra regulilor secţiei sau 
compartimentului; 
 Informarea pacientului asupra conţinutului, tehnicii şi riscurilor 
manevrelor invazive, verbal şi prin semnarea fişei de consimţământ 
informat; 
 Punerea la dispoziţia pacientului a unor broşuri conţinând informaţii 
medicale utile, la nivel de înţelegere mediu; 
 Includerea în documentele înmânate pacientului la externare a 
rezultatelor investigaţiilor efectuate şi a schemei de tratament explicite. 
 

1. Îmbunătăţirea relaţiei 
medic-pacient 

c. Consultarea 
pacientului în luarea 
deciziilor  

 Renunţarea la abordarea „paternalistă” din partea medicului, cu 
imputaţii aduse pacientului referitor la respectarea regimului de viaţă sau 
tratamentului prescris şi la remarci jignitoare sau stânjenitoare la adresa 
pacientului; 
 

 



NECLASIFICAT 

NECLASIFICAT 
8 din 12 

Nr.  
crt. Obiective de calitate Direcţii de 

îmbunătăţire Măsuri de îmbunătăţire Observaţii 

 Stabilirea de comun acord cu pacientul a planului de diagnostic şi 
tratament, după explicarea opţiunilor medicului fundamentate prin 
avantaje şi dezavantaje; 
 Stabilirea de comun acord cu pacientul şi/sau aparţinătorii a datei 
externării şi a datei/perioadei controlului următor; 
 Respectarea în orice condiţii a deciziilor pacientului, cu consemnarea 
faptului în documentele medicale atunci când este contrar opţiunii 
medicului. 
 

d. M enţinerea 
permanentă a contactului 
cu pacientul 

 Vizitarea zilnică a pacienţilor internaţi, cu consemnarea evoluţiei în 
foaia de observaţie clinică; 
 Prezentarea medicului, în timpul programului de lucru, la orice 
solicitare din partea pacientului; 
 Stabilirea la externare a datei/perioadei următoarei vizite medicale; 
 Punerea la dispoziţia pacientului a numerelor de telefon la care poate 
apela instituţia şi eventual medicul, pentru programare sau sfaturi curente. 
 

 

a. Asigurarea numerică 
a personalului necesar 
însoţirii bolnavilor 

 Completarea schemei de personal conform normativelor şi angajarea de 
personal mediu şi auxiliar suficient pentru a permite însoţirea permanentă 
a bolnavilor în deplasările din afara pavilioanelor; 
 Acceptarea acţiunilor de voluntariat; 
 Contracte cu instituţii de învăţământ medical în vederea folosirii 
elevilor sau studenţilor (şi) ca însoţitori ai bolnavilor. 
 

 

2. 

Însoţirea bolnavilor 
de către personal 

sanitar la internare şi 
la explorări 

b. Creşterea eficienţei 
însoţirii bolnavilor de 
către personal sanitar 

 Organizarea eficientă şi cu f luenţă a activităţilor spitalului cu evitarea 
blocării personalului însoţitor în aşteptări inutile; 
 Amabilitate, solicitudine şi disponibilitate de informare în comunicarea 
cu pacientul pe timpul însoţirii la internare sau la explorări; 
 Analizarea corectă a chestionarelor de satisfacţie a pacienţilor referitor 
la perceperea activităţii de însoţire la internare sau explorări. 
 

 

3. Îmbunătăţirea 
condiţiilor de cazare a. Îmbunătăţirea 

microambientului de 
habitat 

 Identificarea defectelor şi efectuarea de mici reparaţii şi lucrări de 
zugrăvire a unor saloane, grupuri sanitare şi a holurilor din secţii, 
compartimente, servicii etc.; 
 Construirea de grupuri sanitare la toate saloanele; 
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Nr.  
crt. Obiective de calitate Direcţii de 

îmbunătăţire Măsuri de îmbunătăţire Observaţii 

 Respectarea normativelor privind numărul de paturi pe salon în funcţie 
de suprafaţa acestuia şi dispunerea lor; 
 Identificarea şi repararea defectelor de tâmplărie la nivelul uşilor şi 
ferestrelor în vederea asigurării funcţionalităţii şi etanşeităţii ; montarea de 
plase pentru insecte la geamurile saloanelor, în anotimpurile calde; 
 Identificarea defectelor şi efectuarea de mici lucrări de reparaţii şi 
vopsire a paturilor şi  achiziţionarea pe etape de paturi speciale, mobile; 
 Schimbarea saltelelor uzate; 
 Elaborarea, aplicarea şi respectarea protocolului de schimbare a 
lenjeriei de pat; 
 Identificarea şi repararea defectelor la instalaţiile electrice din saloane; 
asigurarea unei veioze funcţionale la fiecare pat; 
 Identificarea şi repararea defectelor la instalaţiile din grupurile sanitare; 
asigurarea apei calde şi a posibilităţilor de îmbăiere pentru fiecare salon; 
 Identificarea defectelor şi repararea sau înlocuirea noptierelor; 
 Amenajarea în f iecare secţie şi compartiment a unei rezerve cu confort 
crescut; 
 

b. Îmbunătăţirea 
condiţiilor ambientale 
generale 

 Asigurarea accesului facil, inclusiv prin rampe de acces sau lift, la toate 
microstructurile spitalului care pot fi accesate de pacienţi; 
 Montarea în toate secţiile şi compartimentele, la nivelul holurilor şi 
scărilor a facilităţilor de sprijin („mână curentă”); 
 Asigurarea unui climat corespunzător în saloane, cabinete, săli de 
operaţii, explorări şi tratamente; 
 Repararea aleilor spitalului în vederea facilitării transportului cu targa 
sau căruciorul; 
 Stabilirea şi respectarea circuitelor funcţionale la nivelul spitalului; 
 Asigurarea securităţii personale şi a bunurilor (inclusiv bani, bijuterii, 
automobile); 
 Amenajare peisagistică a curţii spitalului în vederea creării unui climat 
relaxant; 
 Montarea de indicatoare şi inscripţii  explicite în vederea identificării 
locaţiei microstructurilor; 
 Iluminare corespunzătoare a curţii spitalului şi holurilor pavilioanelor, 
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Nr.  
crt. Obiective de calitate Direcţii de 

îmbunătăţire Măsuri de îmbunătăţire Observaţii 

a. Îmbunătăţirea 
calităţii alimentaţiei; 

 Revizuirea tipurilor de regimuri pe diete şi afecţiuni; 
 Diversificarea felurilor de mâncare prin conceperea şi prepararea unor 
noi meniuri; 
 Creşterea atractivităţii vizuale şi gustative a mâncării prin  
achiziţionarea şi adăugarea, imediat înainte de servire, a unor condimente 
permise (ex. pătrunjel, mărar etc.); 
 

b. Îmbunătăţirea 
ambientului de servire a 
mesei 

 Revizuirea şi punerea în aplicare a Procedurii privind circuitul 
alimentelor preparate şi modul de servire a mesei; 
 Achiziţionarea de echipamente şi recipiente adecvate transportului 
alimentelor preparate de la bucătăria spitalului la oficiile alimentare din 
secţii şi compartimente; 
 Revizuirea integrităţii şi eventual achiziţionarea de veselă şi tacâmuri 
pentru secţii şi compartimente; 
 

c. Îmbunătăţirea 
modului de servire a 
mesei 

 Adoptarea şi respectarea Protocoalelor de servire a mesei bolnavilor; 
 Completarea schemei de personal conform normativelor şi angajarea de 
personal mediu şi auxiliar suficient pentru respectarea atribuţiunilor 
impuse de protocoalele de servire a mesei. 
 

4. 
Îmbunătăţirea 
condiţiilor de 

alimentaţie 

d. Alte măsuri conexe 

 Editarea unei broşuri informative cu meniurile disponibile la Spitalul 
M ilitar Craiova; 
 Afişarea meniurilor săptămânale pe diete şi afecţiuni; 
 Înfiinţarea unui chioşc de incintă. 
 

 

a. Asigurarea numerică 
a personalului necesar 
efectuării curăţeniei 

 Completarea schemei de personal conform normativelor şi angajarea de 
îngrijitoare de curăţenie în număr suficient pentru a permite respectarea 
protocoalelor de curăţenie; 
 Acceptarea ofertelor de voluntariat. 
 

 5. 
Îmbunătăţirea 
condiţiilor de 

curăţenie 

b. Organizarea 
corespunzătoare a 
activităţilor de curăţenie 

 Conceperea de grafice pentru efectuarea curăţeniei şi respectarea 
acestora; 
 Delimitarea şi repartizarea sectoarelor exterioare; 
 Respectarea circuitului deşeurilor; 
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Nr.  
crt. Obiective de calitate Direcţii de 

îmbunătăţire Măsuri de îmbunătăţire Observaţii 

c. Creşterea calităţii 
activităţilor de curăţenie 

 Respectarea Protocoalelor de efectuare a curăţeniei în spaţiile medicale 
şi exterioare; 
 Controale periodice ale stării de curăţenie şi măsuri luate în consecinţă. 
 

 

a. Îmbunătăţirea 
calităţii lenjeriei de pat 

 Revizuirea stării lenjeriei de pat şi înlocuirea celei necorespunzătoare; 
 Marcarea lenjeriei cu acronimul/abrevierea secţiei/compartimentului în  
scopul identificării; 
 Respectarea protocoalelor de spălare şi dezinfecţie a lenjeriei de pat; 
 Introducerea în chestionarele de satisfacţie ale pacienţilor a unor 
întrebări referitoare la calitatea lenjeriei de pat şi a periodicităţii schimbării 
 

 

6. Îmbunătăţirea calităţii 
lenjeriei şi efectelor 

b. Îmbunătăţirea 
calităţii lenjer iei de corp 

 Revizuirea stării actuale a lenjeriei de corp pentru bolnavi (pijamale,  
halate, papuci), eventual înlocuirea/achiziţionarea celei necorespunzătoare; 
 Elaborarea unei proceduri de predare/primire a lenjeriei de corp la 
internare/externare. 
 

 

a. Creşterea 
disponibilităţii 
medicamentelor la 
farmacia spitalului 

 Întocmirea corectă şi fundamentată a necesarului anual de medicamente 
şi materiale sanitare; 
 Clasificarea medicamentelor utilizate pe niveluri de importanţă şi 
prioritate; 
 Stabilirea unei cantităţi minime pentru fiecare medicament sau material 
sanitar de la care să se demareze demersurile de aprovizionare, pentru 
evitarea sincopelor de disponibilitate a medicamentelor  şi materialelor  
sanitare; 
 Adoptarea Listei cu medicamentele care se eliberează doar cu 
aprobarea şefului de secţie şi a Listei cu medicamentele care se eliberează 
doar cu aprobarea directorului medical; 
 Adoptarea de protocoale de folosire a medicamentelor scumpe; 
 Atragerea de sponsorizări. 
 

 

7. 
Îmbunătăţirea ofertei 
de medicamente şi 
materiale sanitare 

b. Optimizarea 
circuitului 
medicamentelor în spital 

 Elaborarea şi adoptarea unui protocol de prescriere a medicamentelor în  
Foaia de observaţie clinică generală; 
 Punerea la dispoziţia pacientului a schemei zilnice de tratament  
medicamentos; 
 

 



NECLASIFICAT 

NECLASIFICAT 
12 din 12 

Nr.  
crt. Obiective de calitate Direcţii de 

îmbunătăţire Măsuri de îmbunătăţire Observaţii 

 Stabilirea unui grafic de eliberare a medicamentelor ş i materialelor  
sanitare; 
 Stabilirea conţinutului truselor de urgenţă şi de aparat din secţii şi 
compartimente şi verificarea periodică a valabilităţii medicamentelor; 
 Stabilirea unei modalităţi unitare de raportare a reacţiilor adverse ale 
medicamentelor. 
 

8. 

Îmbunătăţirea formei 
şi conţinutului 
documentelor 

eliberate bolnavului 

a. Îmbunătăţirea formei 
şi conţinutului 
documentelor eliberate 
bolnavului 

 Redactarea pe calculator a biletelor de externare în toate secţiile şi 
compartimentele spitalului; 
 Standardizarea pe capitole a conţinutului biletului de ieşire din spital şi 
a scrisorii medicale. 
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