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REZUMAT  

Teza de doctorat intitulată „Modalităţi de eficientizare a managementului situaţiilor medicale de urgenţă” 

este structurată în şase capitole şi abordează, pentru prima data în  România, o temă de maximă importanţă 

pentru restructurarea şi eficientizarea sistemului medical de urgenţă. 

În prima parte a lucrării sunt prezentate consideraţiile autoarei referitoare la stadiul cunoaşterii. În acest 

context, sunt prezentate, succint, principalele abordări conceptual-metodologice referitoare la noţiunea 
„management”, precum şi o serie de consideraţii teoretice cu caracter general referitoare la managementul 

organizaţional. Sunt, de asemenea, prezentate caracteristici generale ale managementului sistemului de 

sănătate în lume, precum şi unele aspecte cu caracter general referitoare la organizarea serviciilor şi la 
managementul sistemului de sănătate în România. Partea aferentă stadiului cunoaşterii se încheie cu o 

analiză comparativă a managementului sistemului medical de urgenţă la nivel naţional şi internaţional. Este 

relevat faptul că, în pofida declaraţiilor (de intenţii) ale factorilor decizionali din ţara noastră, România nu 

este membru al niciuneia dintre cele trei organizaţii de renume internaţional în domeniul medicinei de 
urgenţă.  

Cea de-a doua parte a tezei de doctorat este dedicată cercetării aplicative vizând, pe de o parte, gradul 
de profesionalism al managementului serviciilor medicale de urgenţă din ţara noastră  (capitolul al IV-

lea) şi, pe de altă parte, evaluarea gradului de satisfacţie a pacienţilor referitor la calitatea managementului 

situaţiilor medicale de urgenţă şi, în general, a calităţii actului medical în ţara noastră (capitolul al V-lea). 
Pornind de la ipotezele de lucru aferente fiecăruia dintre cele două aspecte investigate, cercetarea aplicativă 

a fost desfăşurată în intervalul februarie 2016 - aprilie 2018, a fost (din punct de vedere metodologic) una 

cantitativă şi a apelat, ca metodă de investigare, la chestionar. Cele două chestionare elaborate pentru 
fiecare dintre cele două scopuri vizate includ 30 şi, respectiv, 25 întrebări şi au fost plasate pe două 

website-uri: <http://www.isondaje.ro/sondaj/554192088/> (667 respondenţi) şi, respectiv, <http://www. 

isondaje.ro/sondaj/554201513/> (având 853 respondenţi), ambele fiind concepute şi organizate ca forme 
speciale de crowdsourcing. Fiecărei investigaţii din cele două capitole cu caracter aplicativ i-au succedat 

testările şi validările ipotezelor principale şi secundare, apelând la instrumentarul oferit de programele 

IBM SPSS şi ANOVA. 

Partea finală a tezei de doctorat, respectiv, concluziile şi propunerile, constă, în primul rând, în relevarea 
celor mai importante disfuncţionalităţi/vulnerabilităţi presupuse sub forma ipotezelor şi, ulterior, 

confirmate prin mijloace econometrice. Am demonstrat, în baza expertizei de peste douăzeci de ani pe 
care o am în domeniu, că practicarea medicinei în ţara noastră, îndeosebi a celei de urgenţă este decisiv 

influenţată negativ de mediocritatea generată de gradul redus de profesionalizare a managementului 

serviciilor medicale de urgenţă (dovadă fiind, în acest sens, spre exemplu, stabilirea pe baze empirice, 
intuitive şi chiar ad-hoc a tendinţelor şi priorităţilor în domeniul analizat). În egală măsură, participanţii 

la demersul meu de cercetare au confirmat, consensual, necesitatea perfecţionării cadrului legislativ 

care reglementează profesia „medic” şi, mai ales, pe cea a normării ştiinţifice a activităţii cadrelor medicale 
din compartimentele de urgenţă ale unităţilor sanitare din ţara noastră, ambele având ca rezultantă implicită 

creşterea calităţii actului managerial la nivelul unităţilor medicale. În ceea ce priveşte gradul de satisfacţie 

a persoanelor investigate referitor la calitatea managementului situaţiilor medicale de urgenţă şi, în 

general, a calităţii actului medical în România, cercetarea cantitativă a relevat gradul redus de satisfacţie 
a celor care au beneficiat de servicii medicale în ţara noastră. La această ipoteză principală au fost 

adăugate şi două secundare, respectiv: nu există nicio preocupare reală din partea autorităţilor abilitate 

pentru perfecţionarea reală a sistemului de îngrijire a sănătăţii; mai mult, sistemul public de îngrijire 
a sănătăţii în România serveşte interesele serviciilor de sănătate cu plată şi încurajează, în acest mod, 

transformarea medicinei, inclusiv a celei de urgenţă, într-o afacere excelentă.  

În fine, dar nu şi în cele din urmă, propunerile, limitările cercetării şi direcţiile viitoare de acţiune în 
domeniul investigat completează şi „întregesc” un studiu detaliat, complex, având caracter de pionierat 

şi de maximă importanţă pentru eficientizarea managementului situaţiilor medicale de urgenţă din 
România. 
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