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REZUMAT 

Lucrarea reprezintă o oportunitate de cercetare și de aprofundare a problematicii legate 

de managementul performanței în sistemului medical de urgență, considerat un domeniu prioritar 

pentru siguranța și calitatea vieții. Accesibilitatea și eficacitatea serviciilor medicale de urgență 

reprezintă un subiect de amplu interes și dezbatere atât pentru specialiști cât și pentru societatea 

civilă deși în ultimii ani studiile desfășurate au vizat mai mult managementul asistenței medicale 

de urgență acordată în regim pre-spitalicesc în detrimentul managementului îngrijirilor acordate 

în unitățile, departamentele și compartimentele de primire urgențe din cadrul spitalelor publice. 

Elementele componente ale sistemului medical de urgență sunt analizate prin prisma funcțiilor, 

proceselor și metodelor moderne de management care sporesc nivelul de performanță și 

competitivitate. Complexitatea deciziilor, managementul timpului critic, resursele limitate și 

supraaglomerarea cauzată de fluxul foarte mare de pacienți, reprezintă doar o parte din 

multitudinea de provocări care caracterizează sfera serviciilor medicale de urgență acordate în 

regim spitalicesc. În conținutul lucrării sunt structurate, sintetizate și analizate informații 

relevante din aria managementului sistemului medical de urgență, abordarea fiind una de tip 

multinivel: studierea particularităților de organizare și funcționare la nivel național, principalele 

direcții de acțiune pentru consolidare și modernizare, identificarea unor soluții alternative pentru 

îmbunătățirea rezultatelor din sănătate, guvernanţă sănătății în “UE”, rolul guvernanței IT în 

sănătate, noile opțiuni privind utilizarea tehnologiilor informatice și continuarea demersurilor 

privind inovațiile de tip eSanatate. Prin intermediul unui mix de metode, tehnici și softuri 

specializate, cercetarea a urmărit pe parcursul colectării și prelucrării datelor, identificarea 

elementelor reprezentative care descriu evoluția sistemului medical de urgență, apariția și 

asimilarea conceptului de performanță integrată și impactul demersurilor realizate de-a lungul 

timpului în ceea ce privește îmbunătățirea rezultatelor. În cuprinsul lucrării sunt propuse pentru 

testare și implementare, o serie de modele și instrumente de management ușor de adaptat și 

urmărit, care contribuie în definitiv la îmbunătățirea benchmarkingului performanței în sănătate 

și la stabilirea unor priorități strategice adaptate la cerințele și exigențele viitoare. În baza 

informațiilor și surselor de date examinate cu atenție în vederea obținerii unor concluzii 

documentate, cercetarea și-a propus să contribuie la completarea și dezvoltarea literaturii de 

specialitate pe această tematică, având drept fundament faptul că managementul performant al 

sănătății condiționează bunăstarea și dezvoltarea economică a unei națiuni. 

 


