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CONFERINȚA -  editia a 3- a 

 

MANAGEMENTUL RISCULUI - O PROVOCARE IN SANATATE 

 
| Județ Caraș Severin | Oraș Moldova Nouă | 

                    | Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 10 | Sala de evenimente ALEX | 
| Vineri – 17.03.2017 | 09:30 – 16:00 | 

 
EVENIMENT DESTINAT PERSONALULUI MEDICO-SANITAR  ȘI ÎN GENERAL PERSONALULUI IMPLICAT ÎN ACTIVITATEA DIN 

INSTITUȚIILE PUBLICE DE SĂNĂTATE 

 

Agenda Conferinței 
 
1. FORMALIZAREA RIGORII ȘI RIGOAREA FORMALIZĂRII, PRIMUL PAS ÎN INSTRUIREA PERSONALULUI 

PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ ÎNTRE CADRUL MEDICAL ȘI PACIENT / CLIENT  

 
Prezentator : Jr. Adina Manolache, expert IRCA, IEMA în managementul calității și mediului, consultant în 

sisteme integrate de management, evaluator extern ANMCS, auditor în management pentru companii publice și 
private 

 dreptul de proprietate – garanția optimizării informațiilor documentate 
 coerența managementului riscurilor – noțiune deziderat în formarea profesională al salariaților unității 

spitalicesti.  
 

2. MANAGEMENTUL RISCULUI - O PROVOCARE ÎN SĂNĂTATE  
 
Prezentator : Dr. Carmen Luminița LAZAR, auditor intern în Serviciul de Audit Public – Ministerul Sănătății, 
                                                                         membru AAIR. 

 arsenalul ministerului sănătății în managementul riscurilor în unitățile sanitare; 
 elementele clasice ale managementului riscurilor; 
 stadiul actual al managementului riscurilor în unitățile din rețeaua ministerului sănătății; 
 instrumente concrete de diminuare a  riscurilor și de formare a personalului unităților sanitare inclusiv despre 

relația cu pacientul. 
 

3. INSTRUMENTE DE PREVENIRE A RISCULUI DE APARIŢIE A CONFLICTELOR PACIENŢI –PERSONAL 
MEDICO-SANITAR 

      Prezentatori : Jr. Mihai Constantinescu, Șef Serviciu Audit Intern - Ministerul Sănătății 
     Dr. Carmen Luminița LAZAR, auditor intern în Serviciul de Audit Public – Ministerul Sănătății, 

                                                                        membru AAIR. 
 rolul auditului public intern în prevenirea riscurilor din sistemul de sănătate 
 instrumente de identificare si gestionare a riscurilor de comunicare pacient-personal 
 
4. CONFLICTUL IN MANAGEMENTUL RISCULUI.  

Prezentatori : Dr. Mihai Achimescu MBA. PhD și Prof. Alexandru Philippide PhD  

Formarea personalului medical și nonmedical din domeniul sănătății pentru: 
 tipuri de conflicte - caracteristici și moduri de abordare 
 anticiparea și prevenirea conflictelor 
 descompunerea conflictului : cauză-problemă / factor uman-persoane 
 gestionarea situațiilor de criză în cazul conflictelor interpersonale. 
   

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactați la:  
telefoanele : +40 729.813.777  si +40 728.318.066  

sau e-mail conferinte.calitakropolis@gmail.com  

mailto:conferinte.calitakropolis@gmail.com

