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IMPLICATIILE RESPECTARII REGLEMENTARILOR SI OMISIUNILE 
PROCEDURARII ACTULUI MEDICAL

Rigoarea desfasurarii asistentei medicale este dezideratul care Rigoarea desfasurarii asistentei medicale este dezideratul care 
îînsumeaza o imbunatatire continua a:nsumeaza o imbunatatire continua a:

• calitatii actului medical, calitatii actului medical, 
• garantarii sigurantei pacientului, garantarii sigurantei pacientului, 
• obtinerea eficientei si promptitudinii serviciilor medicaleobtinerea eficientei si promptitudinii serviciilor medicale
• atingerea asteptarilor oricarui pacientatingerea asteptarilor oricarui pacient care primeste toate  care primeste toate 

serviciile medicale de care are nevoieserviciile medicale de care are nevoie
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IMPLICATIILE RESPECTARII REGLEMENTARILOR SI OMISIUNILE 
PROCEDURARII ACTULUI MEDICAL

Conditii cheie pentru cresterea prestigiului unei unităti sanitare
 
-asigurarea unei echipe de specialisti foarte bine instruiti,
- asigurarea unei infrastructuri corespunzătoare (incluzând aici si
respectarea fluxurilor aseptic-septic),
- asigurarea unui mediu de lucru sigur atât pentru personalul
medical cât si pentru pacienti si apartinători,
- eficientizarea cheltuielilor,
- asigurarea partială a autofinantării din surse externe (granturi,
fonduri nerambursabile, brevete, donatii si sponsorizări, etc.)
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IMPACTUL GENERAL AL PRIMELOR  REZULTATE IN 
ACREDITARILE DIN AL DOILEA CICLU DE ACREDITARE

Rezultatele acreditarilor ANMCS pana la momentul prezentei Conferinte

Conform Ordinului nr. 217 din 12 septembrie 2018 
privind publicarea Listei unitatilor sanitare cu paturi 

incadrate in categoriile de acreditare la date de       
3 septembrie 2018

6%

88%

6%
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6 % gradul 2 de acreditare
6% gradul 4 de acreditare

88% gradul 5 de acreditare
La un total de 17 spitale



IMPLICATIILE RESPECTARII REGLEMENTARILOR SI 
OMISIUNILE PROCEDURARII ACTULUI MEDICAL

Conditiile cheie pentru un rezultat satisfacator la acreditare sunt 
cunoasterea proceselor si pastrarea dovezilor respectarii acestora
 
Hartile procesuale, schemele logice ale proceselor și procedurile sunt documente 
care descriu cum se face un anumit lucru într-o unitate sanitara.

Cand documentarea activitatilor există, atunci oamenii le pot învăța, le pot urmări 
și pot să livreze un rezultat consecvent și predictibil
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ABORDAREA PROFESIONISTA IN CE PRIVESTE DOCUMENTAREA 
ACTIVITATILOR MEDICALE

CUM SE POATE ATINGE RIGOAREA FORMALIZARII ?CUM SE POATE ATINGE RIGOAREA FORMALIZARII ?  

UTILIZAREA UNUI MODEL SUPORT

Model acceptat si pus la dispozitia practicienilor 
medicali din institutiile spitalicesti, cooptati in
actiunile de formalizare a actului medical, in 
vederea atingerii obiectivului de PROCEDURARE  
riguroasa a asistentei medicale in parametrii 
de calitate doriti

MANAGEMENTUL RISCURILOR LA NIVELUL 
ENTITATILOR DIN UNITATE

Identificarea instrumentelor cu care se poate 
obtine analiza si evaluarea riscurilor de catre
 cei direct implicati in realizarea activitatilor .

REALIZAREA INSTRUIRILOR ORI DE CATE ORI 
SE CERE 

Atingerea obiectivului de cunoastere si asumare   
riguroasa a documentatiei aflate in parametrii 
de calitate doriti
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ABORDAREA PROFESIONISTA IN CE PRIVESTE DOCUMENTAREA 
ACTIVITATILOR MEDICALE

CUM SE POATE ATINGE RIGOAREA FORMALIZARII ?CUM SE POATE ATINGE RIGOAREA FORMALIZARII ?  

SECURIZAREA INFORMATIONALA  

In conditii de LEGALITATE si CALITATE recunoscute, 
coroborat cu eficienta si eficacitatea resurselor
financiare implicate, in actiunea de generare 
a intregii documentatii  utilizata de clinicieni;

IMBUNATATIREA CONTINUA- AUDITUL CLINIC

Imbunatatirea sistemelor de sanatate in urma 
evaluarilor interne sau externe, nevoia partilor 
interesate si autoritatilor statului de clarificare
si coerenta in verificarea rigorii actului medical

REALIZAREA SEDINTELOR DE LUCRU 
IN MOD EFICIENT SI CONSECVENT

Model acceptat si pus la dispozitia practicienilor 
medicali din institutiile spitalicesti, cooptati in
actiunile de formalizare a actului medical, in 
vederea atingerii obiectivului de PROCEDURARE  
riguroasa a asistentei medicale in parametrii 
de calitate doriti



Aplicația inovativa în managementul calităţii din sănătate

MediQApp este prima si singura aplicaţie românească de management 
al calităţii în sănătate destinată spitalelor, clinicilor şi cabinetelor 
medicale.

Digitalizare | Optimizare | Performanţă| 

Digitalizează toate procesele din managementul calităţii 

Diminuează semnificativ costurile

Mareste  productivitatea salariaţilor

www.mediqapp.ro



Aplicația inovativa în managementul calităţii din sănătate

Digitalizare | Optimizare | Performanţă| 

Structurează clar si concis continuitatea proceselor

Sintetizează dovezi sigure care susţin pregătirea în vederea acreditării

Soluţionează până la a elimina riscul amenzilor 

www.mediqapp.ro



VARIANTELE DE PRODUSE MediQApp
PACHETUL BASIC

• Garanteaza 
mobilitate prin 
interactiunea de 
la distanta

• Elimina partial 
hartia

• Asigura o 
structura 
personalizata in 
cadrul aplicatiei

PACHETUL PRO PACHETUL PREMIUM

• Garanteaza mobilitate prin 
interactiunea de la 
distanta

• Elimina partial hartia
• Asigura o structura 

personalizata in cadrul 
aplicatiei

• Din MAGAZINUL DE 
PROCEDURI asigura 
variante predefinite care 
pot fi prelucrate si 
personalizate in unitate

• Garanteaza mobilitate prin 
interactiunea de la distanta

• Elimina partial hartia
• Asigura o structura 

personalizata in cadrul aplicatiei
• Din MAGAZINUL DE PROCEDURI 

asigura variante predefinite 
care pot fi prelucrate si 
personalizate in unitate

• ADUCE IN ECHIPA UN 
SPECIALIST DEDICAT



MediQApp
Denumirea prescurtata pentru 

Medical Quality Application 
- o aplicatie 100% romaneasca!

“TOTUL ESTE POSIBIL. 
IMPOSIBILUL IA DOAR MAI MULT TIMP.” 

 (NSA - National Security Agency, United States of America)

Motto-ul NSA

VA MULTUMESC !VA MULTUMESC !  


