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REZUMATUL LUCRĂRII DE DOCTORAT 

„IMPACTUL TEHNOLOGIILOR WEB ASUPRA 

SERVICIILOR DE SĂNĂTATE PRINTR-O ABORDARE DE 

MARKETING” 
 

Revoluția tehnologiei informației și a comunicațiilor reprezintă una dintre cele mai presante 

provocări globale ale timpului nostru și are potențialul de a transforma economiile și societățile. 

Această revoluție se află în plină desfășurare în aproape toate țările lumii, în este chiar binevenită 

prezența Internetului pe scară largă, democratizarea tehnologiilor și ritmul accelerat de inovare.  

În sănătate, tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor aduc un aport decisiv pentru 

îmbunătăţirea competitivităţii, creşterea eficienţei şi reducerea birocraţiei, contribuind astfel la 

ameliorarea stării de sănătate a populației. Nu trebuie să uităm că, în toate țările civilizate, accesul 

la serviciile de educație și de sănătate este considerat un drept fundamental al individului. 

Teza de doctorat tratează marketingul în serviciile de sănătate și își propune să analizeze 

impactul pe care îl au tehnologiile web și instrumentele de marketing online asupra serviciilor de 

sănătate. Se urmărește punerea în valoare a avantajelor oferite de mediul online asupra prestatorilor 

de sănătate și a beneficiarilor de servicii de sănătate, în contextual globalizării activității din mediul 

online, a interactivității oferite de mediul online la costuri reduse și într-un timp foarte scurt.  

Internetul este o sursă foarte importantă de informaţii în sfera sănătăţii, oferind resurse mai 

mult sau mai puţin accesibile pentru diferite subiecte de interes, începând cu informaţii relaţionate 

cu starea de sănătate şi bolile existente, tratamente la alegerea modalităţilor de furnizare a sănătăţii 

şi planuri de asigurare de sănătate, până la alegerea unor stiluri de viaţă, exerciţii etc. (Zulman et 

al, 2011). 

Cercetarea teoretică exploratorie desfășurată în primele cinci capitole, cuprinde o prezentare 

de noțiuni și concepte utilizând o vastă literatură de specialitate interdisciplinară, cu scopul 



familiarizării cu domeniul marketingului serviciilor de sănătate, identificării particularităților 

serviciilor de sănătate, definirii consumatorului de servicii de sănătate și definirii tehnologiilor 

web ca instrumente de marketing online în cadrul serviciilor de sănătate. 

Cercetarea practică cuprinde o cercetare calititavă a atitudinii managerilor privind 

implementarea tehnologiilor web și a instrumentelor de marketing online în sfera serviciilor de 

sănătate din România și o cercetare cantitativă privind imaginea sistemului de servicii de sănătate 

din România prin impactul tehnologiilor web și a instrumentelor de marketing online desfășurată 

pe platforma eSurveysPro, rezultate fiind prelucrate cu ajutorul instrumentului software SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences). În urma unui proces de analiză amănunțit și laborios au 

fost emise concluziile și au fost elaborate propuneri și noi direcții de cercetare. 

Obiectivul acestetei lucrări constă în identificarea decalajelor existente între sistemul medical 

de stat și privat din România și determinarea utilității tehnologiilor web și a instrumentelor de 

marketing online în sistemul serviciilor de sănătate din România. 

Teza de doctorat este structurată în două părți: teoretică și practică, formate din opt capitole. 

Rezultatele cercetărilor au fost diseminate prin 6 articole prezentate la conferințe naționale sau 

internaționale sau publicate în reviste cu vizibilitate internațională înscrise în BDI sau cotate ISI. 

Desfășurarea pe capitole a tezei de doctorat îmbină partea teoretică și cea practică, astfel: 

 Capitolul I, “Marketing online. O nouă abordare a marketingului serviciilor de sănătate în 

contextul societății informaționale”, face o trecere în revistă a mai multor concepte și instrumente 

utilizate în marketingul online, fiind abordat cu prioritate marketingul online în serviciile de 

sănătate și suportul informațional oferit de internet. 

Acest capitol joacă un rol important în clarificarea principalelor noțiuni de marketing online 

aplicat în domeniul serviciilor de sănătate având o susținere argumentată asupra importanței 

acestuia printr-o documentare semnificativă și selectivă din lucrările de specialitate cele mai 

actuale și relevante. 

În prima parte a capitolului sunt analizate conținutul și instrumentele specifice marketingului 

online, precum și avantajele oferite de marketingul online comparativ cu marketingul tradițional 

în serviciile de sănătate. 

Un alt subiect abordat în acest capitol este Internetul ca mediu propice de dezvoltare a 

serviciilor de sănătate, realizându-se o segmentare a consumatorilor multimedia și o analiză a 

comportamentului acestora în mediul online. 



Datorită popularității, pe de o parte, și a unei rate înalte de conectare, pe de altă parte, mediul 

Internet este de câțiva ani buni un segment de marketing cu cerințe tot mai mari și mai 

diversificate. Particularitatea lui este că nu se mărginește la limitele granițelor naționale sau 

continentale: Internet este pe tot globul pământesc. 

Consumatorul reprezintă una dintre cele mai importante variabile ale mediului de marketing 

pe care organizația nu o poate controla, dar încearcă să o influențeze în direcția dorită. În orice 

activitate de marketing online consumatorul are o poziție cheie atât în scopul cunoașterii și 

înțelegerii nevoilor și comportamentului în spațiul online, cât și în scopul comunicării cu aceștia 

pentru viitoarele acțiuni de marketing online.  

Comportamentul consumatorului este influențat, de trei categorii de factori (Hayden, 2009): 

 factori externi: eforturile de marketing ale corporațiilor și cultura consumatorului; 

 procese interne: procese psihologice și procesele de luare a deciziei; 

  procese post decizionale. 

În general, utilizatorii de Internet sunt caracterizați de comportamente stereotipe (Grossek, 

2006:), prezentând următoarele trăsături: 

 au probleme de orientare; 

 nu dispun de strategii gata făcute; 

 obiectează la informația prezentată; 

 aleg calea care opune o rezistență minimă; 

 folosesc cu întârziere strategii adecvate; 

 sunt sensibili la aspectele temporale; 

 ♦ se implică deseori emoțional în operația de căutare 

 Capitolul II, “Marketingul serviciilor de sănătate și satisfacția consumatorilor”, aduce în 

discuție teme precum concepul, dimensiunile și conținutul serviciilor de sănătate, pornind de la 

multitudinea de definiții ale serviciilor din literatura de specialitate. 

Serviciul de sănătate poate fi definit ca “utilitatea obținută de consumator în urma unor 

activități intercondiționate ce au la bază relația prestator-client și care se concretizează într-o 

bunăstare fizică, psihică și socială” (Rădulescu, 2008:17). 

Pe lângă trăsăturile specifice tuturor categoriilor de servicii, serviciile de sănătate se 

evidențiază prin câteva particularități: 

 complexitatea și heterogenitatea care vizează structura populației și oferta 



de servicii de sănătate.  

 gradul înalt de specializare a furnizorilor de servicii de sănătate, care 

derivă din complexitatea serviciilor de sănătate și implică un grad ridicat de 

segmentare pe specialități a furnizorilor din toate domeniile sectorului serviciilor de 

sănătate.  

 capacitatea organizatorică a furnizorilor de servicii de sănătate de a presta 

servicii utile pacienților presupune integrarea forței de muncă din domeniul medical, 

a bazei tehnico-sanitare și a sistemului de relații dintre furnizorii și consumatorii de 

servicii de sănătate. 

Un subcapitol important este cel care se referă la tipologia serviciilor de sănătate, care include 

o clasificare a serviciilor medicale finanțate de terțul plătitor de sănătate și a serviciilor medicale 

nefinanțate de Casa de Asigurări de Sănătate, care prezintă o importanță deosebită din prisma 

consumatorului de servicii de sănătate – pacientul. 

A doua parte a acestui capitol tratează satisfacția și criteriile de apreciere ale consumatorilor 

privitoare la calitatea serviciilor de sănătate și la rolul și importanța marketingului serviciilor de 

sănătate. 

Consumatorii satisfăcuți conduc la comportamente pozitive la tratament din partea pacientului, 

determinând: acceptarea recomandărilor, reacție pozitivă la tratament, continuitatea tratamentului, 

etc. și proiectând o imagine pozitivă a serviciului de sănătate la nivel social. Satisfacţia pacientului 

influenţează accesul la serviciile de sănătate - un pacient mulțumit va reveni la medicul respectiv 

sau la unitatea medicală respectivă. 

Cercetarea satisfacției pacienților reprezintă doar o primă etapă în cadrul procesului de 

îmbunătățire a satisfacției acestora. Această cercetare trebuie să fie urmată de implementarea 

schimbărilor identificate cu ajutorul cercetării. Monitorizarea satisfacției pacienților trebuie să fie 

un proces continuu și constant, conducând la descoperirea unor aspecte relevante care să conducă 

la un avantaj competitiv în raport cu competitorii de pe piața serviciilor de sănătate. 

 Capitolul III, “Comportamentul consumatorilor de servicii de sănătate ” prezintă 

particularitățile consumatorilor de servicii de sănătate, precum și factorii care influențează acest 

comportament, pornind de la premisa conform căreia consumatorul de servicii de sănătate 

reprezintă elemental de referință în activitatea oricărei activități medicale.  



Tot în cadrul acestui capitol sunt prezentate procesele elementare și modelele fundamentale de 

comportament care conturează modelele de satisfacție în comportamentul consumatorilor de 

servicii de sănătate. 

În cazul serviciilor de sănătate procesul de evaluare a satisfacţiei porneşte din momentul în 

care consumatorul accesează serviciile de sănătate şi include modalitatea în care este abordat de 

către cadrele medicale, schema de tratament, confortul fizic resimţit pe durata tratamentului şi până 

în momentul în care procesul medical s-a finalizat.  

O sarcină importantă pentru cercetători este aceea de a măsura cu exactitate satisfacția 

consumatorilor, în scopul de a îmbunătăți experiența viitorilor consumatori de servicii de sănătate. 

De multe ori, aceasta este realizată prin utilizarea studiilor de satisfacție, dar, cu toate acestea, 

utilizarea acestor studii de satisfacție asupra consumatorului nu sunt benefice pentru o organizație 

sanitară în cazul în care ele nu produc rezultate precise (Powers & Valentine, 2009).  

 Capitolul IV, “Implementarea tehnologiilor web și a instrumentelor de marketing online în 

cadrul serviciilor de sănătate” propune definirea și clasificarea tehnologiilor web ca instrumente 

de marketing utilizate în sistemul serviciilor de sănătate. 

Atât Internetul cât și World Wide Web utilizează un limbaj specific și pentru înțelegerea 

conceptelor referitoare la tehnologiile web este necesară o prezentare a principalilor termeni și 

concepte utilizate în acest domeniu. 

Internetul este un instrument de afaceri valoros atât pentru corespondența zilnică a organizației 

mediacel cât și pentru promovarea produselor și serviciilor, devenind, pe zi ce trece, parte 

integrantă a oricărei afaceri. 

Pe lângă Internet, comunicaţiile interumane pot să se organizeze şi să se optimizeze şi în alte 

moduri, derivate din Internet, cele mai importante fiind Intranet-ul şi Extranet-ul. 

Principalele instrumente de marketing online utilizate de serviciile de sănătate sunt 

considerate: website-ul, rețelele sociale, blogul, newsletterul, email marketing, forumurile, SEO și 

SEM. 

Evoluția tehnologiilor web a determinat schimbări majore în comportamentul decizional al 

consumatorului și prestatorului de servicii de sănătate, schimbări care au refefinit relația medic – 

pacient, precum și relația organizație medical – medic. 

 Capitolul V, “Sistemul serviciilor de sănătate în contextual evoluției tehnologiilor 

informației și comunicațiilor (IT&C)” propune o abordare comparativă din perspectiva 



tehnologizării între sistemul serviciilor de sănătate de stat și sistemul serviciilor de sănătate privat, 

abordare care evidențiază punctele în care sistemul privat a reușit să impună practici mai bune sau 

să soluționeze probleme existente în sistemul de stat. 

Tot în acest capitol se realizează o analiză SWOT a situației serviciilor de sănătate din 

România, prezentându-se comparativ punctele tari și cele slabe, oprtunitățile și amenințările din 

sistemul de servicii de sănătate și se propun o serie de recomandări de îmbunătățire a acestui 

sistem. 

O parte importantă a acestui capitol este dedicată prezentării unor mijloace moderne și unor 

echipamente medicale avansate, precum: chirurgia practică și reparatorie, laserii medicali, roboții 

medicali, telemedicina și platforma de cercetare “George Emil Palade”, care au devenit o 

necesitate generată de progresul tehnologic. 

Scopul utilizării IT&C în medicină este îmbunătățirea serviciilor de sănătate pe care le primește 

pacientul, creșterea eficienței, îmbunătățirea comunicării între diferite entități legate de domeniul 

serviciilor de sănătate, precum și scăderea costurilor suportate de pacient. 

 Capitolul VI, “Cercetare calitativă a atitudinii managerilor privind implementarea 

tehnologiilor web și a instrumentelor de marketing online în sfera serviciilor de sănătate din 

România” face parte din abordarea practică a lucrării și presupune utilizarea metodei interviului 

semi-dirijat, având ca instrumente chestionarul de selecție și ghidul de conversație în rândul 

managerilor de spitale de stat și private din România. 

În sistemul serviciilor de sănătate din România, există un decalaj destul de mare privind 

calitatea serviciilor oferite, iar pacienții, precum și medicii, resimt aceste diferențe care transmit 

informații importante și definitorii privind imaginea de ansamblu a sistemului sanitar românesc. 

În urma aplicării ghidului de conversație vor fi extrase informații relevante ce urmează a fi 

introduse în cercetarea cantitativă. De asemenea, tot aici se urmăresc și satisfacția și calitatea 

serviciilor percepută de manageri in perspectiva medicilor și din perspectiva pacienților.  

 Capitolul VII, “Cercetare cantitavă privind imaginea sistemului de servicii de sănătate din 

România prin impactul tehnologiilor web și a instrumentelor de marketing online” a asigurat 

transpunerea în practică a informațiilor provenite din cercetarea calitativă. 

Cercetarea cantitativă se face pe bază de sondaj online, folosind ca instrument de culegere a 

datelor chestionarul, distribuit atât online, cât și fizic. Procedura utilizată este cea a 



autoadministrării chestionarelor plasate pe platforma eSurveyPro, accesibil prin link-ul de legătură 

la chestionar folosind adresele de e-mail. 

Platforma eSurveyPro a asigurat operativitatea și securitatea culegerii datelor și stocarea în 

timp real a informațiilor culese de la respondenți. S-a realizat validarea sinctactică și logică la 

momentul completării chestionarului de către respondenți, verificând corelațiile dintre întrebări și 

filtrarea variantelor de răspuns. 

După completarea unui anumit număr de chestionare, platforma a facilitat extragerea datelor 

pentru rapoarte preliminare şi conturarea unei viziuni asupra rezultatelor probabile. Platforma a 

permis exportul direct al bazei de date în format Excel, ulterior informaţiile fiind prelucrate cu 

ajutorul pachetului software SPSS, program de analiză statistică în cercetările de marketing. 

Cercetarea derulată arată că există decalaje majore între sistemul de sănătate de stat și cel 

privat, în special din punctul de vedere al tehnologizării și bazei materiale, instrumentele online și 

tehnologiile web sunt utilizate la un potențial redus, deși se apreciază că sunt extrem de utile în 

dezvoltarea serviciilor de sănătate. 

 Capitolul VIII, “Concluzii teoretico-metodologice și practico-aplicative privind utilizarea 

tehnologiilor web în sistemul serviciilor de sănătate” prezintă principalele concluzii privind stadiul 

utilizării tehnologiilor web și a instrumentelor de marketing online în serviciile de sănătate. 

Această lucrare contribuie la o înţelegere aprofundată a sistemului de servicii de sănătate, cu 

precădere a acestui sistem în România unde încă există multe probleme care își caută o rezolvare 

eficientă.  

Rezultatele cercetărilor derulate în lucrare arată importanţa pe care o au tehnologiile web și 

instrumentele de marketing online în serviciile de sănătate atît pentru pacienți, cît și pentru 

organizațiile prestatoare de servicii de sănătate. Conţinutul informaţional disponibil în spaţiul 

virtual, modul în care acesta este transmis, accesul acestor informaţii la un public cât mai larg care 

să înţeleagă conţinutul acestora şi claritatea şi veridicitatea acestor informaţii de sănătate sunt 

elemente care pot îmbunătăți sistemul de servicii de sănătate din România.  

Se impune îmbunătățirea și susținerea fenomenului de răspândire a tehnologiilor web și a 

instrumentelor de marketing online în domeniul serviciilor de sănătate, în contextul în care din ce 

în ce mai multe persoane au acces la ele și își doresc să poată beneficia de avantajele utilizării lor. 

 

 


