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ACTIVAREA REFORMEI STRUCTURALE ÎN SĂNĂTATE:  

O ABORDARE SINERGISTICĂ INOVATOARE,  

ORIENTATĂ SPRE PERFORMANŢA DE BUSINESS 

 

Abstract 

Lucrarea de faţă "Activarea Reformei Structurale în Sănătate: O abordare sinergistică 

inovatoare, orientată spre performanţa de business” abordează, interdisciplinar, un nou 

concept privind performanţa medicală şi creşterea satisfacţiei pe baza sinergiei dintre rolul şi 

menirea oricărei instituţii medicale (omnia bonorum) şi activitatea practică de orice fel 

referitoare la diagnosticarea, tratarea şi îngrijirea pacienţilor, în paralel cu consolidarea 

sistemului de sănătate şi în strictă conformitate cu regulile de performanţă societală legate de 

nevoile reale ale sistemului, ale stării de sănătate la nivel individual şi societal, de 

veridicitatea politicilor aferente implementate şi de produsul final livrat pacientului.  

Printr-o analiză complexă, noi înţelesuri comportamentale sunt identificate chiar în 

miezul conceptelor de sănătate publică şi în esenţa descriptivă a sistemelor de sănătate publică 

şi privată de recunoaştere publică. Se conturează, astfel, o viziune nouă, de tip 

comportamental în context relaţional, la nivel societal, privind susţinerea angajantă a 

dreptului la sănătate, prin toţi actorii implicaţi în asemenea activităţi – cetăţeni, agenţii 

internaţionale, organismele neguvernamentale, religioase sau de voluntariat, producători şi 

distribuitori de medicamente şi echipamente medicale, instituţii de reglementare naţionale sau 

internaţionale, toate cu misiuni şi rol în lupta pentru sănătatea diferitelor categorii de oameni. 

Aceasta generează nevoia de cunoaştere profundă şi complexă, în timp şi spaţiu, ceea ce 

implică o abordare fără frontiere a modalităţii de înţelegere reală a actului medical şi a 

modului în care implicare este percepută ca totală şi profitabilă în îndeplinirea rolului societal 

al acestui domeniu de activitate.  

Un punct de vedere ignorat multă vreme şi de mulţi este şi faptul că sănătatea este 

nepreţuită dar costă foarte mulţi bani şi necesită eforturi permanente. De cele mai multe ori se 

militează pentru dreptul universal la sănătate dar se ignoră ideea de grijă faţă de cea mai 

preţioasă avuţie a omului şi societăţii, sănătatea însăşi; astfel, sănătatea este desconsiderată ca 

obligaţie etică, morală, civică. 

Cercetarea doctorală de faţă argumentează faptul că sistemele de gestionare a sănătăţii - 

recunoscute, asumate şi dezvoltate diferit la nivel internaţional - sunt determinate de niveluri 

limitate şi specifice de înţelegere şi susţinere comportamentală a realităţii, a intereselor 

financiare şi a resurselor. În final, ca urmare a unui studiu care s-a desfăşurat pe o durată de 

cinci ani, prin cercetarea de faţă se propune luarea în consideraţie a unui alt tip de abordare 

ştiinţifică care îşi trage seva dintr-un model inovator de management integrat, orientat spre 

performanţă ca funcţie de business, bazat pe sinergia eforturilor, pe valoarea adăugată 
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restituită şi reintegrată în resursele societăţii cu scopul de a diminua povara naţională şi de a 

conştientiza la nivel general - populaţia şi mai ales entităţile oficiale publice şi private, de 

importanţa şi beneficiile angajamentului de sine şi de asumarea, prin educaţie, a propriei 

responsabilităţi, pentru sănătate şi confort în viaţă şi în societate. 

 

Cuvinte cheie: afaceri medicale, alegere conştientă, apărare prin consolidare, 

furnizarea de calitate a serviciilor de sănătate, inovare, management interparticipativ, 

parteneriat asumat, reţele, modelarea politicilor, reformă, reputaţie, rezilienţă, valoare 

adăugată rambursată. 

 

 Înainte de a intra în analiza detaliată a fenomenelor şi conceptelor legate de: a) starea 

de fapt a situaţiei din sectorul de sănătate şi îngrijire medicală, b) de analiza resurselor 

caracteristice acestui sector de activitate cu caracteristici speciale şi specifice, c) de 

investigarea rădăcinilor şi tendinţelor de dezvoltare a acestui sector, este demn de menţionat 

interesul general ce conduce oamenii să afle mai multe despre noua excogitaţie legată de 

starea lucrurilor şi faptelor aşa cum se prezintă ele în economia acestei cercetări intitulată 

"Activarea reformei structurale în sectorul sănătăţii: o abordare inovatoare, sinergistică 

orientată spre performanţa de afaceri".  

Demersul ştiinţific are ca punct de plecare dorinţa de a pătrunde înţelegerea sănătăţii nu 

doar ca activitate sau sector ci ca un conglomerat sistemic viu, aflat în continuă schimbare şi 

căutare de soluţii, dincolo de faptul că obiectivele şi scopurile generale se pot replica la toate 

nivelurile entităţilor medicale şi de îngrijire, pentru întregul aparat sanitar.  

Cercetarea ia în calcul: a) realitatea aşa cum este percepută la nivelul omului de rând, a 

politicianului decident, a administratorului de resurse indiferent de nivelul la care acesta 

acţionează - local sau central, b) înţelegerea îngustă, generată de poziţiile ierarhice, de 

incompetenţe, limite de compatibilitate sau competitivitate, şi c) punerea ciuntită în aplicare 

în folosul societăţii /grupărilor de interese a unor aspecte societale, comunale, legale sau 

economico-financiare care influenţează mersul actului medical sau al celui managerial, prin 

acceptare tacită, izolare, lipsa de implicare, ignorarea legislaţiei sau abuzarea îndeplinirii 

sarcinilor, etc. De aceea, obiectivul fundamental al cercetării rămâne axat pe: a) studiul 

nevoilor reale - aşa cum apar ele la nivelul pacientului de rând sau al specialistului care 

lucrează în sistem şi este implicat într-o activitate conexă actului medical, b) pe analiza 

resurselor alocate şi primite şi nu cele care dau frumos în documente, c) pe limitele şi 

capabilităţile logistice şi comportamentale ale diferiţilor actori din industria sănătăţii, de pe 

piaţa medicală şi de îngrijire, din sfera serviciilor furnizate în manieră pasivă, lipsită de 

devotament, interes sau satisfacţie morală: instituţii medicale şi administrative, industria 
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farmaceutică şi de echipamente medicale, spitale, clinici, asociaţii de pacienţi, organisme de 

reglementare. Toate aceste entităţi de natură logistic-administrativă sunt asociate cu: a) 

identificarea şi proiectarea variaţiilor lor de performanţă, b) cu proiectele de afaceri medicale 

orientate, obiectiv sau subiectiv, fie spre starea actuală de sănătate fie spre performare 

individuală, c) cu analiza feedback-ului activităţilor prestate şi orientate către nevoile 

existente în piaţă la nivel general.  

Abordarea este integrativă, sinergistică - pentru a înţelege mai bine situaţia existentă, 

pentru a cunoaşte mai profund nevoile, a identifica eventualele situaţii din spatele realităţii de 

faţadă şi a servi mai bine oamenii şi societatea simultan, pentru a consolida activitatea 

instituţiilor, a genera decizii mai bune şi activităţi coerente şi, în final, pentru a demonstra că 

valoarea adăugată trebuie returnată societăţii dacă nu se doreşte înrăutăţirea lucrurilor şi 

generarea unor valuri periodice de situaţii de criză multisectorială. 

Sănătatea şi educaţia rămân domeniile fundamentale ale unui sistemului social uneori 

aflat în degringoladă, în care comunitatea are nevoie să devină o forţă şi trebuie să îşi 

manifeste rolul adevărat prin funcţiile societale pe care le girează. Prin urmare, subiectul 

cercetării de faţă se bazează pe starea de fapt a sistemelor de sănătate şi de îngrijire medicală 

şi se dezvoltă în jurul legăturilor şi interdependenţelor cu elementele tangenţiale din ştiinţele 

medicale, socio-economice, antreprenoriale şi ale mediului de afaceri corporatist.  

Subiectul este mai mult decât esenţial, stringent, acut; el este strict necesar şi merită nu 

doar o simplă analiză ci şi identificarea şi furnizarea de soluţii viabile întrucât importanţa sa 

se extinde la nivel mondial şi aduce atingere chiar securităţii internaţionale şi viitoarelor 

generaţii, în lipsa recunoaşterii şi implementării rezultatelor cercetării ştiinţifice, prin 

neacceptarea schimbărilor inovatoare în evaluarea managerială şi stoparea trecerii la un nivel 

superior de înţelegere acolo unde îi este, de fapt, locul adevărat. 

Studiul evolutiv al managementului sănătăţii şi îngrijirii medicale motivează 

identificarea şi prezentarea modelelor medicale, economice, matematice, indiferent de gradul 

lor de complexitate, ca o contribuţie solidă la studiul clasic al aşa-numitului Management al 

Sănătăţii. Se reiterează ideea de diferenţiere între concepte precum îngrijirea medicală care 

reprezintă "serviciile prestate persoanelor sau comunităţilor" (OMS, 2013) de către furnizori 

de servicii medicale sau profesionişti individuali "în scopul promovării, restaurării şi 

menţinerii sănătăţii" (WHO, 2013), şi asistenţa medicală care se referă la serviciile şi 

intervenţiile de „prevenire, promovare şi reabilitare medicală" (OMS, 2013).  

Prin recomandările făcute, ONU şi OMS au susţinut integrarea "conceptului şi dreptului 

la sănătate" în Constituţia fiecărei naţiuni, ca "un drept universal" care generează nevoia ca 

fiecare administraţie centrală sau locală să dispună politici adecvate şi direcţii de dezvoltare 
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distincte pentru a discerne, accepta şi a îmbina condiţiile existente cu cele necesare clădirii 

bunăstării indivizilor de pretutindeni. 

Dreptul la o sănătate bună face parte din principiile umanismului; el este un drept 

fundamental prin Carta ONU şi îmbracă în haina obligaţiilor nevoia de a asigura accesul 

tuturor la hrană, adăpost şi sănătate (OMS, 2013). Recunoaşterea sa şi accesul la acest drept 

sunt, însă, diferit privite şi asumate în lume, în funcţie de regimurile politice, de resursele 

naţionale şi procentul din PIB alocat, de gradul de educaţie al oamenilor, de rolul tradiţiilor şi 

religiei incorporate de sistemele politice, de dorinţa lor de a obţine prosperitatea, de valorile 

justiţiei şi codul etic naţional promovat de cei de la putere, de forţa economiei subterane şi 

gradul de corupţie prezent în societate. 

În prezent, mişcarea de promovare a valorilor legate de sănătatea oamenilor şi a 

societăţii sunt girate şi preluate de tot mai multe entităţi internaţionale - publice, private, 

religioase, de voluntariat sau rezidenţiale, cu o arie largă de influenţă, care acţionează în 

domeniul sănătăţii susţinând şi ajutând diferite categorii de cetăţeni pacienţi. Astfel, se dă 

startul unui nou sentiment şi unui nou comportament, activ, de colaborare încrucişată prin 

parteneriat şi implicare integrată prin care tot mai mulţi susţin transformarea societăţii şi 

crearea unei noi paradigme a sănătăţii. Obiectivele lor devin misiuni la nivel de societate: a) 

promovarea securităţii şi sănătăţii şi lupta pentru limitarea şi eliminarea dezastrelor 

pandemice; b) consolidarea valorii sociale şi asigurarea drepturilor omului; c) împuternicirea 

pacienţilor să se schimbe şi să devină contribuabili la transformarea în bine a propriilor lor 

fiinţe, la crearea unei societăţi prospere şi fără racile; d) punerea în aplicare a unei noi tipuri 

de parteneriat, de natură educativ-preventivă şi proactivă, de lungă durată.  

Eforturile sunt, adesea, disproporţionate şi insuficient vizibile, raportate la dorinţa de a 

face bine; energia socială este, mai degrabă, îndreptată spre susţinerea unor structuri organice, 

conservatoare ale autorităţilor centrale şi locale, fiind lipsite de temeinicia şi responsabilitatea 

acoperirii la cote înalte a nevoilor existente. Perturbările administrative şi manageriale 

cauzează disfuncţionalităţi în întregul sistem, cu consecinţe inimaginabile pentru viitor. 

Adesea, daunele sunt şi mai grave când se iau în considerare activităţile de manipulare, 

punând în pericol sistemul în ansamblu. 

Într-o societate versatilă, dominată de structuri stratificate, cu o logistică complicată, 

complexă, cu verigi insuficient fundamentate, unde, de foarte multe ori, lipsesc acţiunile de 

inovare şi evaluare a feedback-urilor şi protocoalelor, tratamentelor şi medicamentelor, a 

dispozitivelor şi terapiilor medicale, a comportamentului producătorilor, distribuitorilor, 

comercianţilor şi a managerilor, a funcţionării unităţilor medicale şi administrative centrale, a 

instituţiilor neguvernamentale, a pregătirii, capabilităţilor şi angajamentului personalului, a 

gradului de educaţie şi responsabilitate al pacienţilor, al modului de funcţionare al agenţiilor 
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şi tuturor autorităţilor, există un recul negativ de respingere a noului, o reacţie la vigoarea 

gestionării bona fide şi a guvernării preventive a sănătăţii.  

Orice stare de nelinişte, inactivitate, tulburare, expunere inadecvată afectează nu numai 

întreaga logistică, ci şi fiecare componentă sistemică – tehnică sau umană. Rezultatul apare 

sub forma epuizării economice şi financiare, pierderii profitului, lipsirii de eficienţă, 

favorizarea şi dezvoltarea turbulenţelor, migraţiei spre alte meridiane unde situaţiile par mai 

luminoase, mai uşor de exploatat. Recuperarea pierderilor sau a resurselor pierdute va 

necesita eforturi suplimentare care vor duce la pierderi subsumate şi ireversibile de resurse, 

timp, fonduri şi energie. Este posibil ca recuperare totală să nu mai fie posibilă niciodată, dacă 

calendarul faptelor şi oportunităţile adecvate sunt ignorate sau pierdute. 

Uneori, guvernele au viziuni binevoitoare şi susţin strategii specifice cu privire la modul 

de aplicare a principiilor de sănătate şi îndeplinirea sarcinilor aferente; totuşi, implementarea 

principiilor de sănătate trebuie să se manifeste în mod deschis, la ritmuri constante şi 

intensităţi potrivite stadiului de dezvoltare socio-economică, regimului politic, culturii, 

tradiţiilor şi obiceiurilor specifice fiecărei ţări şi mai ales a nevoilor percepute de către 

populaţia locală şi sistemul politic existent.  

Din această perspectivă, există oficialităţi care resping ideea de finanţare a stării de 

sănătate şi îngrijire medicală prin fondurile contribuabililor; alte oficialităţi argumentează în 

legătură cu cota de stat a PIB sau neagă nevoia de eforturi individuale motivând şi susţinând 

ideea că guvernele şi autorităţile publice sunt singurele care trebuie să asigure vindecarea 

sistemului, doar din fondurile alocate prin PIB. 

Standardele clasice de sănătate se concentrează pe studiul rolului administraţiilor 

centrale şi locale. Rolul crescând al organizaţiilor caritabile şi religioase rămâne dificil atunci 

când problemele se referă la: a) asiguratorii privaţi şi concurenţa dintre aceştia raportată la 

sistemele naţionale de asigurări de sănătate publice; b) nivelul efortului şi costurilor publice în 

comparaţie cu responsabilitatea individuală. Studiile ştiinţifice descriu politicile de sănătate 

bazate pe "dovezi" şi definesc "experienţele de succes" a căror implementare devine 

facilitatorul consolidării şi dezvoltării sustenabile a sectorului de sănătate. Astfel, la nivel 

internaţional, marile eforturi sunt concentrate pe: acceptul privind aderarea la bazele de date 

internaţionale pentru facilitarea comparaţiilor de date şi elaborarea de produse analitice 

robuste referitoare la sectoarele de asistenţă medicală; garantarea utilizării echitabile şi 

performante a tuturor fondurilor provenite fie din surse publice fie din surse comunitare sau 

private, toate în scopul conservării sănătăţii tuturor indivizilor; identificarea şi punerea în 

ecuaţia practică a unor soluţii decente pentru asigurarea accesului deplin la servicii de sănătate 

de înaltă calitate şi susţinerea îngrijirii prin programe de educaţie preventivă la nivel naţional, 

pe tipuri de maladii, pe grade de urgenţă; susţinerea rolului educaţiei de natură preventivă în 
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sănătate, pe tot parcursul vieţii, în paralel cu trezirea conştienţei, creşterea reponsabilităţii şi 

asumarea angajamentului la nivelul fiecărei unităţi elementare, fiecărei celule – individ sau 

instituţie - adresate propriei stări de sănătate; stăpânirea fluxurilor de documentare şi 

cunoaştere administrativă pentru reducerea birocraţiei, limitarea sarcinii cheltuielilor 

guvernamentale; dobândirea accesului liber la orice act sau serviciu medical sau medico-

administrativ odată cu înţelegerea la nivel general a principiilor care trebuie să guverneze 

medicina, sănătatea şi activităţile de îngrijiri paleative; activarea adevăratei reforme şi crearea 

cadrului metodologic şi procedural necesar pentru implementarea ei corectă, monitorizarea şi 

măsurarea corectă, reală a eforturilor integrate legate de performanţa de tip business. 

Lucrarea prezentă pune accentul pe provocările realităţii şi eforturile de modelare a 

realităţii, încadrate în subiecte şi analize specifice, rigurozitate articulată pe baza criteriilor 

ştiinţifice de înaltă ţinută care fac vizibilă viziunea originală a autorului. Astfel, autorul a 

identificat şi a studiat tema aleasă spre cercetare din perspectivă istoric-evolutivă, 

interdisciplinară, interconectată la realităţile şi nevoile vieţii şi societăţii.  

Cercetarea depăşeşte graniţele conceptuale prestabilite, evidenţiază şi analizează critic 

problemele locale, erorile politice, dă la o parte orgoliile limitative ale înţelegerii de fond şi 

perspectiva modestă, luând cu curaj decizia susţinerii unui punct de vedere personal şi a unei 

strategii noi bazate pe interpretări complexe, angajând un alt tip de decizie politică şi 

prezentarea de alternative provocatoare pentru o nouă paradigmă societală. 

Cercetarea de doctorat menţionează, în cele din urmă concluziile demersului ştiinţific, 

susţinut de o serie de instrumente adiţionale: explicaţii suplimentare menţionate în anexe 

clădite sau reunite prin efort propriu, lista acronimelor şi abrevierilor, 40 de tabele şi 46 de 

figuri originale listate separat, un vast glosar explicativ de termeni economico-medicali, un 

index şi o listă de referinţe bibliografice care însumează 549 de surse de documentare 

clasificate în conformitate cu reglementările de tip Harvard. În consecinţă, pe baza 

preocupărilor specifice ca cele de mai sus, cercetarea doctorală evoluează în două direcţii 

îndrăzneţe, una mai importantă decât cealaltă, pentru:  

a) analiza standardelor clasice şi a celor mai recente şi inovative tehnologii, pornind de 

la obiectivele cele mai relevante de atins şi de la modalitatea de raportare a lor la rezultate şi 

terminând cu căile de urmat pentru a face din inovare şi buna guvernanţă instrumente 

obişnuite pentru lucrul cotidian;  

b) explicarea căii de urmat pentru implementarea unui alt drum în reforma sanitară, 

construirea unui model inovator, mai simplu şi mai puţin obscur axat pe relaţii, 

responsabilitate şi angajament, cu funcţie singergetică, abordate modular şi versatil, strâns 

legate prin evaluarea feedback-urilor de elaborarea politicilor operaţionale, de activitatea 

reţelelor de sănătate interconectate, de pacienţi şi îngrijitorii lor.  
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Un astfel de model poate să apară numai prin acceptarea angajamentului şi prin 

asumarea nevoii de rezultate profitabile, în scopul de a beneficia cinstit, în cel mai înalt grad, 

de activele existente şi de oportunităţile de îmbunătăţire a restului vieţii, de dorinţa expresă de 

a contribui prin recunoaştere şi acceptare, la consolidarea rezultatelor bune, ale tuturor. În 

proiectarea cercetării, fiecare dintre cele două direcţii are o importanţă şi o îngrijire 

asemănătoare după structura subliniată mai jos: 

Prima parte (Acknowledge, Inspire, şi Colligate) este dedicată studierii mediului 

medical şi socio-economic, conceptelor fundamentale clasice versus sistemele complexe şi 

analizei rolului inovaţiei creative la dezvoltarea de modele girate de funcţia de business şi 

afiliate sectorului de sănătate. Sunt aduse la lumină o serie de teorii care acoperă domeniul de 

cercetare selectat. Centrul atenţiei rămâne, însă, conectat la înţelegerea cât mai bună a faptelor 

şi acţiunilor analizate, a limitelor şi eşecurilor, a aşteptărilor şi posibilităţilor, la analiza 

constituenţilor sociali şi instituţionali ai unei noi paradigme posibile. Ca urmare, direcţia de 

analiză vizează obiectivele fundamentale ale sistemului de sănătate care implică: a) 

identificarea, recunoaşterea, verificarea, acceptarea, monitorizarea şi îmbunătăţirea stării de 

sănătate a populaţiei şi a rezultatelor îngrijirii clinice; b) analiza cheltuirii fondurilor de 

sănătate şi a cauzelor lipsurilor existente şi a greşelilor care persistă, identificarea de noi 

modalităţi de atragere şi folosire a fondurilor care urmează a fi cheltuite cu mai multă 

parcimonie şi înţelepciune; c) atragerea de noi resurse, construirea de noi canale de 

comunicare financiară şi de performanţă medicală şi administrativă şi folosirea acestora 

pentru furnizarea de servicii medicale şi de îngrijire de calitate, menite să aducă mulţumire 

individuală şi satisfacţie generală prin modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate. 

Obiectivele asumate vor fi mai uşor îndeplinite prin lanţurile de logistică educaţional-

medicală şi administrativ-managerială de largă funcţionalitate. În acest fel se pot activa şi 

implementa funcţiile caracteristice sistemului de îngrijire: promovarea prevenţiei, stimularea 

educaţiei pe întreaga durată a vieţii şi în domeniul sănătăţii, stimularea asigurării unei calităţi 

reale, superioare prin serviciilor oferite, creşterea speranţei de viaţă şi muncă şi a standardelor 

de viaţă, asigurarea sănătăţii mamei şi a copilului, planificarea familială riguroasă, sănătatea 

adolescentului, ţinerea sub control a bolile endemice, furnizarea regulată a serviciilor de 

imunizare recunoscute ca fiind valoroase şi dorite după cum este necesar, prevenirea, 

evaluarea şi gestionarea bolilor ordinare şi a rănirilor uşoare. Lucrarea de faţă le aminteşte dar 

le examinează în manieră limitată, strict legat de subiectul fundamental al cercetării. 

Capitolul unu - Vademecum al literaturii empirice: o înţelegere continuă a conceptelor, 

a managementului şi a imaginii interioare a unui sistem cosmopolit de sisteme în sănătate şi 

îngrijire - face referiri punctuale şi specifice privind abordarea evolutivă a conceptelor şi 

fenomenelor în literatura universală, elaborând asupra gestionării căilor de operare în sectorul 
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de medical şi de sănătate, subliniind imaginea domeniului de sănătate ca un conglomerat 

controversat, complex, versatil şi dinamic. Cercetarea porneşte de la definiţiile tradiţionale 

acceptate şi susţinute de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, şi Lancaster şi Stanhope (2011) 

privind: sistemul de îngrijiri medicale, activităţile privind furnizarea de servicii de sănătate, 

diferenţele existente între diferitele tipuri de activităţi din acest domeniu. Nevoia de servicii 

de asistenţă medicală este considerată aici într-un mod complex şi dinamic - din punct de 

vedere economic, social şi al resurse umane, ca un rezultat din modul de administrare al 

cererii generale de sănătate, în vederea recuperării sau apropierii de capitalul iniţial al 

sănătăţii.  

Rând pe rând sunt analizate rezultatele şi aspectele cele mai importante ale inovării şi 

rolul lor în dezvoltarea domeniilor afiliate sectorului de sănătate: managementul operaţional, 

managementul tehnologic, managementul calităţii, managementul inovării, logistica şi 

blockchain, comportamentul corporativ, managementul strategiei de dezvoltare a produselor, 

managementul marketingului de brand, economia sănătăţii, toate cu legături strânse faţă de 

restul domeniilor de activitate. Dincolo de acest context, a fost pusă în ecuaţie şi problema 

rolului valorii adăugate, modalitatea în care aceasta este recunoscută şi acceptată în fluxul 

invers, de returnare, îmbogăţită, către sursa de origine. Abordarea se realizează în context 

comparativ-evolutiv, prin parcurgerea unor teorii consacrate: Brian McKenzie (2009), 

Abrahamson (1991), Eveland (1990), Tomatzky Fleischer (1990), Van de Ven, Rogers, Mohr 

(1977).  

Contribuţia inovării la procesul de sănătate este explicată dual, prin abordare clasică şi 

modernă a dimensiunilor sale complexe. Existenţa unor situaţii explicative de limită 

sugerează nereguli în gestionarea structurală a activităţilor de la toate nivelurile şi se referă 

inclusiv la politicile de abordare a conceptului de satisfacţie socio-economice, a analizei 

consecinţelor asupra societăţii privitor la decompensarea societală, creşterea numărului de 

boli şi bolnavi. Confruntarea situaţiilor generate de schimbările structurale necesită eforturi 

suplimentare, umane şi financiare, impun asocieri şi noi tipuri de parteneriate, consens în 

lupta pentru înlăturarea efectelor negative, a situaţiilor de lipsuri, pierderi, risipă şi ineficienţă. 

Inovarea vine singură în ajutorul sustenabilităţii domeniul de sănătate şi impune schimbarea şi 

aplicarea rezultatelor cercetării ştiinţifice la nivel de diagnostic, tratament, dotarea cu 

echipamente, organizare logistică şi administrativă, evaluare, monitorizare, implementarea de 

noi politici, schimbarea viziunii de ansamblu şi creionarea unor noi strategii. Sub influenţa 

multidimensională a inovării, se depăşesc graniţele prezentului, se creează o lume vizionară a 

noului care cuprinde toate laturile dezvoltării economice şi sociale, impunând transformarea 

la nivel mental, fizic, logistic, instituţional, societal, politic, comportamental, modificând 

întregul peisaj al lumii de mâine. 
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Capitolul al doilea - Analiza retrospectivă şi prospectivă: nevoile pentru inovaţie şi 

creativitate în sistemele de sănătate – face o trecere în revistă modului în care diferitele nevoi 

generează nevoia de noi aplicaţii creative în sistemele de sănătate şi cum reuşesc să schimbe 

centrul atenţiei şi replierea marilor producători şi distribuitori prin modul de administrare a 

serviciilor.  

Inovarea în domeniul medical este caracterizată de un dinamism fără precedent; ea 

dezvoltă o construcţie specifică dominată de modul în care faptele, nevoile sunt percepute în 

raport cu resursele limitate, în contextul unei pieţe în care cererea de sănătate este atât de mare 

iar oferta este atât de limitată, nu de cunoaştere ci de un format organizatoric şi administrativ 

sclerozat şi anchilozat, care limitează atât performanţa profesional-medicală cât şi accesul la 

folosirea inovativă a resurselor existente. 

Unitatea modernă a analizei sistemului de sănătate vine, printr-o consecinţă logică, cu 

mai multe componente şi abordare multidimensională. Acest lucru se îmbunătăţeşte în timp, 

când abordările subiective ale pacienţilor, serviciile de sănătate şi obiectivele medicale sunt 

identificate drept clustere complexe ale căror hub-uri intense reprezintă, ele-însele, super-

reţele de conectare. 

Prin schimbările de la nivel exterior se impune o nouă viziune asupra conceptului şi 

domeniului de sănătate, văzut acum ca un sistem conglomerat integrat, în timp ce la nivelul 

bolnavilor realitatea este dominată de interese de grup, cereri de supravindecare peste noapte, 

dezinteres total faţă de cunoaşterea de sine sau faţă de educaţia medicală de tip preventiv de-a 

lungul vieţii, lipsa de implicare voluntar-societală, etc. Astfel, se evidenţiază nu doar cu 

limitele şi lipsurile momentului ci şi schimbări cumulative din care rezultă tendinţele în 

sănătate care influenţează progresul pe termen lung şi sustenabilitatea. Coeziunea 

profesională, etică şi socială generează colaborare la dimensiuni superioare ceea ce 

influenţează şi distributivitatea şi durabilitatea faptelor şi deciziilor. Prin urmare, 

comportamentele clasice reflectate de literatura clasică permit ca rezultatele inovaţiei 

medicale să acceadă şi se influenţeze verigile slabe din domeniul politicilor sociale de 

sănătate, învăţarea din greşelile sau performanţele trecutului, toate contribuind la consolidarea 

noii  abordări şi oferirea de soluţii tehnice, manageriale, politice, mai bune, bazate pe 

construirea de strategii operaţionale elastice. 

Capitolul al treilea - O explicaţie generală a modului în care conceptele şi procesele 

sunt legate de boli şi felul în care empatia serveşte sănătatea ca sistem de asistenţă socială - 

oferă detalii despre modul în care elementele de medicină clasică şi tradiţională sunt legate de 

conceptele economice şi sociale şi felul în care acestea tratează empatia bolilor şi servesc atât 

sănătăţii, cât şi societăţii ca un singur sistem. Abordarea clasică a sistemului de sănătate este 

unică, având în vedere dreptul universal de sănătate al fiecărui individ. Acceptând această 
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abordare, nu există îndoieli cu privire la faptul că asistenţa medicală a fost înţeleasă şi 

dezvoltată în mod primar ca o piaţă necompetitivă.  

În prezent, relaţiile din interiorul pieţelor de sănătate şi de îngrijire necesită înţelegeri 

originale şi ajustări comportamentale. Este evidentă necesitatea de a îmbrăţişa noul concept de 

livrare de servicii de calitate superioară pentru sănătate, mai degrabă decât de a acorda servicii 

de sănătate, deoarece primul concept este mai aproape de menirea îngrijirii sănătăţii fiind 

generatoare de satisfacţii unitare şi generale. Responsabilităţile şi finalităţile Demersurile, se 

referă şi influenţează în egală măsură, toţi actorii implicaţi: factorii de decizie, politicienii, 

membrii executivi, liderii, personalul medical, personalul administrativ, nemedical şi tehnic, 

pacienţii, rudele, şi clienţii. Modalitatea de exprimare şi acţiune rămân imprimate de 

comportamentele diferite, aflându-se la confluenţa culturilor şi obiceiurilor diferite, modului 

de punere în practică a deciziilor politice şi administrative, veniturile şi satisfacţia aşteptate.  

A doua parte (Connect, Empower, and Change) întregeşte studiul modelelor 

tradiţionale, clasice, evoluţioniste sau creative care s-au aplicat sau încă se aplică în domeniul 

de sănătate. Contribuţia este elaborată şi susţine prezentarea unei posibilităţi de implementare 

completă şi în timp real a activităţilor de servicii de sănătate din perspectiva unui business 

competitiv, pe o piaţă în creştere, aflată la confluenţa dintre concurenţă, competiţie, profit şi 

satisfacţie societală ca funcţie exponenţială a celei individuale. Studiul nu neglijează niciun 

moment interdependenţa disciplinară, relaţia dintre ştiinţele medicale şi farmacologie, dintre 

managementul şi serviciile de sănătate, îngrijire medicală şi administrarea afacerilor medicale. 

Studiile interdimensionale au fost introduse ca o tehnică inovatoare de intervenţie - care 

vizează dezvoltarea serviciilor de sănătate publică, într-o manieră acceptabilă şi dedicată, ca o 

metodă de cercetare calitativă pentru procesele de inovaţie interpretative de către utilizatori. 

Analiza este dezvoltată pe mai multe planuri, în funcţie de mai multe variabile, fapte, 

experienţe care generează percepţii multidimensionale, scenarii de cost şi profit diferite, 

provocări şi oportunităţi complexe care permit modelări în funcţie de necesităţi, obiective, 

domeniul de corectat sau repoziţionat în baza cazuisticii reale, a limitelor manageriale sau a 

resurselor existente, pornind de la practicile bazate pe dovezi.  

Capitolul al patrulea - Extinderea Fortificării Sănătăţii prin Inovare – imaginează 

sănătatea asemenea unui fort strategic care necesită fortificare prin inovare, exploatarea 

strategică a avantajelor potenţiale prin prisma folosirii armelor secrete - a unui model inovativ 

de management integrat pentru reducerea poverii asupra bugetului central şi trezirea 

conştienţei de sine la nivel societal, totul prin prisma posibilităţilor momentului în beneficiul 

generaţiilor viitoare. 

Concluziile furnizate de literatura empirică evidenţiază, printre altele, setările 

suboptimale pentru furnizarea îngrijirii; asigurarea ineficientă a asistenţei medicale spitale 
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acute; frauda şi corupţia în vigoare în sistemele de sănătate; o combinaţie suboptimală de 

îngrijire preventivă versus tratament curativ. Reducerea numărului de deficienţe şi orientarea 

către alte tipuri de resurse vor genera, cu siguranţă, şi câştigurile visate: creşterea speranţei 

medii de viaţă, eliberarea resurselor blocate care ar putea îmbunătăţi cheltuielile pentru 

sănătate, contribuţiile fizice şi variabilele de mediu. Fortificarea rămâne arma secretă de 

corectare a aportului de componente, reglarea operaţiunilor, a proceselor şi a implementării 

strategiilor. 

Capitolul cinci - Recompensele Managementului Sănătăţii Integrate şi Activităţii de 

Îngrijire Medicală - este consacrat recompenselor ce pot apărea din reconfigurarea activităţii 

în acest domeniu. Profitul generat de solidaritate, atitudine proactivă şi angajament conştient – 

devine nucleul abordării integrate a tuturor activităţilor, experienţelor clinice sau 

administrative inovative, inspiraţionale şi viabile pentru sporirea performanţei capitalului 

financiar şi consolidarea celui social. Accentuarea diferenţelor şi limitelor dintre rolul statului 

şi cel al factorului uman sunt analizate în detaliu şi reţinute pentru noua configurare a 

sistemului decizional. 

Spre sfârşitul disertaţiei, în capitolul şase - Orientări concludente pentru factorii de 

decizie politică: lecţii şi rezultate - sunt formulate exemple de bune practici cu rol major 

pentru factorii de decizie. Rezultatele diferitelor modele şi sisteme sunt analizate aici în 

contextul şi în limitele în care au fost implementate.  

Descrierea unei noi viziuni bazate pe alţi piloni care marchează reforma şi o susţin stau 

la baza noului model pentru o mai bună servire a utilizării strategice a fondurilor tuturor 

entităţilor, pentru transformarea inovaţiei ca resursă obligatorie în toate etapele de 

administrare şi management al actului medical, pentru înscrierea deciziei şi politicilor în 

abordarea dinamică, consensual- relaţională, pentru consolidarea randamentului valorii 

adăugate. Aceasta va permite generarea de fluxuri de atitudine responsabilă şi comportament 

angajat.  

Ultimul capitol – Proiectarea unui model inovativ de management integrat în sectorul 

de sănătate - este dedicat revizuirii prezentării, urmat fiind de alte elemente detaliate, impuse 

a fi clarificate în conţinutul general al tezei. Contribuţia este evidenţiată de: introducerea unei 

abordări competitive şi corelate de afaceri în toate activităţile medicale - de îngrijire a 

sănătăţii sau îndeplinirea sarcinilor paliative, de gestionare sau administrare a afacerilor de 

medicină şi de livrare a serviciilor de întreţinere, de corelaţiile inovatoare realizate cu diferite 

părţi ale activităţilor de management (medical, administrativ, operaţional, relaţional, de risc, 

cu managementul timpului şi crizelor, cu managementul sanitar şi al spitalelor, cu 

managementul sănătăţii, al activităţilor  paliative, cu gestionarea activităţilor de mal-praxis, 

pierderilor şi daunelor, cu managementul farmaceutic, etc., toate legate sinergistic, pentru 
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prima dată împreună, prin integrare, gestionarea inovatoare si administrarea semnalelor sau 

gestionarea politicilor sau evaluărilor tehnologiilor medicale. Acest lucru ajută la dovedirea 

trecerii de la serviciile de sănătate furnizate la furnizarea de satisfacţie prin servicii medicale 

şi de îngrijire ceea ce recunoaşte valoarea adăugată returnată, subliniază încorporarea ei prin 

competenţă suplimentară, atitudine angajată şi eliberare ei prin eforturi şi activităţi de înaltă 

calitate. Faptul că nu un element, ci o relaţie este acum nucleul managementului net bazat pe 

relaţii va face ca faptele să pară simple, deoarece va fi mai uşor de identificat şi analizat 

perechile de comportamente de evaluate şi datele necesare pentru a obţinerea celor mai bune 

răspunsuri şi identificarea următoarelor targeturi de asumat. 

În timpul colaborării medicale dintre personal şi pacienţi, primii susţin orice alte nevoi 

preventive sau colaterale ale societăţii (rapoarte, scrisori medicale, rezultatele tratamentului şi 

relaţiile dintre problema lor şi pacienţi) şi evită sarcini suplimentare sau responsabilităţi 

generate de rănirea sau îmbolnăvirea pacienţilor. Odată aceste clarificări soluţionate, 

condiţiile de elaborare a prezentei lucrări depăşesc omogenitatea temporală şi liniaritatea 

substanţei ştiinţifice a situaţiei mediului în sănătate şi asistenţă medicală oriunde în lume. De 

fapt, economia şi societatea rămân suficient de complexe pentru ca analiza şi administrarea 

lor să se încheie doar prin metode şi concepte tradiţionale. 

O idee specială este susţinută aici referitor la stafful medical şi de îngrijire a sănătăţii 

format nu doar din specialiştii medicali ci şi din toţi participanţii la actul medical, 

administrativ sau de îngrijire paleativă toţi cei care se îngrijesc, instruiţi fiind în acest sens, să 

urmeze devotaţi, protocoalele de tratare, prevenţie şi atenuare a simptomatologiei bolilor, 

sindroamelor sau disconfortului, împreună cu alte personal administrativ non-medical 

(paramedici, statisticieni, regizori, chiropracticieni, vindecători şi terapeuţi). Se presupune că 

aceştia se angajează în totalitate în dialogul lor cu pacienţii, susţin in corpore actul medical şi  

dorinţa tuturor de a trăi, fizic şi mental, de a se recupera la înalte standarde.  

Asistenţa medicală se concentrează, în principal, pe menţinerea sănătăţii mentale şi 

fizice, conform standardelor, normelor, condiţiilor pentru tratarea persoanelor bolnave şi a 

bolilor lor. În mod obişnuit, acest lucru se întâmplă prin furnizarea unor scheme terapeutice 

complete sau a unor algoritmi de tratament în cadrul unor servicii de examinare şi 

monitorizare largi, de către specialişti medicali foarte instruiţi. Deoarece mai mulţi 

constituenţi, necesită clarificări formale suplimentare, cercetarea prezentă a fost îndreptată 

spre explorarea sănătăţii publice şi a furnizării de îngrijiri, cuprinzând starea de sănătate, 

conceptul de sănătate, publicul şi serviciile private de sănătate de recunoaştere publică. 

Referinţele generale au fost direcţionate către asigurările sociale pentru bolnavi şi răniţi, 

inclusiv cele două tipuri de sisteme de sănătate publică şi privată şi de îngrijire, în timp ce 
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activităţile Medicare fac parte din sistemul naţional de sănătate publică, finanţate prin 

impozitare. 

Valoarea adăugată realistă (mai mică decât cea necesară) a activităţilor medicale şi de 

sănătate rămâne ambiguă, provenind mai degrabă din interpretări subiective şi nu din 

certificarea ecologică a unor activităţi integrate care sunt evaluate permanent.  

Lucrarea de faţă s-a clădit pe o documentaţie vastă provenită din 549 surse 

bibliografice, pe date provenind din platformele, reţelele, statisticile, publicaţiile instituţiilor 

naţionale de sănătate din anumite ţări ale lumii (SUA, Canada, India, China, Australia, Noua 

Zeelandă şi ţările africane, România, alte ţări europene) sau de la OMS, ONU, ONUDI, FAO, 

Banca Mondială, EUROSTAT, OECD. Cercetarea are limitele sale din cauza lipsei de 

standardizare şi a reprezentării incomplete, prin serii de date corecte, complete şi realiste din 

ţările care au cea mai mare nevoie de asistenţă pentru dezvoltarea sănătăţii. Unii indicatori 

lipsesc sau avem de-a face cu raportări incorect, întrerupte, comparativ cu dimensiunea 

statistică şi evaluarea completă a acestora. Citirea activă în jurul subiectului, luarea de note şi 

cartografierea soluţionării argumentelor personale sau locale constituie paşi importanţi luaţi în 

vizor de-a lungul cercetării. 

Partea teoretică a cercetării a continuat cu examinarea celor mai remarcabile legături ale 

lucrărilor publicate cu tema, prin intermediul unor surse de date fiabile, cum ar fi cele 

menţionate mai sus sau găsite în oficiile naţionale de statistică, arhivele bibliotecilor publice, 

în versiuni tipărite şi electronice ale publicaţiilor academice documentele citate ISI Web of 

Science şi Web of Knowledge. Acestea au permis extinderea dezbaterii şi au contribuit la 

proiectarea contribuţiei personale a tezei. Deoarece cercetarea confirmă rezultatele diferitelor 

studii internaţionale, originalitatea şi noutatea constau şi în modul în care serviciile de 

sănătate au fost analizate: ca un ansamblu de importanţă naţională în materie de securitate şi 

siguranţă, o forţă şi un facilitator al învăţării din experienţele multidimensionale care acoperă 

golurile între pacienţi şi personalul medical, pe de o parte, şi perspectivele factorilor de 

decizie şi punerea în aplicare a politicilor pe de altă parte, toate pentru o mai bună prestare de 

servicii, reduceri de costuri şi beneficii colaterale. 

Autoarea a păstrat ceea ce analişti precum Fletcher şi Brannigan-Smith subliniază 

despre noutatea şi succesul unei cercetări: ele sunt atinse odată ce "noi instrumente sunt 

identificate şi folosite" ca o contribuţie la "reintegrarea valorilor adăugate". Într-o perioadă în 

care toate guvernele au exercitat o presiune politică puternică asupra sănătăţii cetăţenilor, 

evidenţiind povara financiară naţională, aşteptările publice formează noi solicitări de 

implementare a unui comportament proactiv în crearea unui sistem real şi integrat de valoare 

adăugată pentru a satisface necesităţile oamenilor, cheltuiesc mai puţin şi impune guvernelor 

să facă o treabă mai bună pentru cetăţeni, societate şi naţiunea lor. 
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Sănătatea este la fel de complexă ca o galaxie în care forurile de decizie, personalul 

medical şi non-medical, colectivităţile asociative neguvernamentale, comunităţile religioase, 

foştii pacienţi actuali şi potenţiali se interconectează pentru propriul interes. Dacă ei s-ar putea 

vedea ca parte a aceleiaşi entităţi uriaşe ar putea înţelege că fiecare interes reprezintă şi 

interesul lor. Recunoscând acest lucru, ar putea acţiona împreună şi în aceeaşi direcţie. Acest 

lucru se întâmplă deoarece pacienţii, instituţiile şi alte entităţi nu au numai propria dinamică şi 

legi, mişcări şi ritmuri, interese şi motivaţii, ci sunt legate şi influenţate şi de mişcarea şi 

ritmul general. Piesele de performanţă care au ieşit din considerentele enorme legate de reţea 

rămân o lecţie bună de luat, dacă sunt traduse în recomandări şi politici durabile. 

Timpul de ignorare a complexităţii postulatelor societale s-a dus pentru totdeauna; acum 

este momentul cel mai potrivit pentru a schimba abordarea clasică cu o abordare neuronală 

care se apropie de servicii de înaltă satisfacţie, îmbrăcate în dispense inovatoare. Prin urmare, 

gândirea actuală, bazată pe exemple şi lucrări de pionierat, aruncă lumină asupra acceptării 

angajate în recunoaşterea oportunităţilor, identificarea performanţelor şi luarea deciziilor 

devenind referenţiale, dacă sunt încorporate. 

Utilizarea strategică a fondurilor europene oferă un nou indiciu pentru integrarea 

conceptului de inovare funcţională în tratamente şi tratamente de încredere noi, în flexibilitate 

în politicile de sănătate, în livrarea de încredere în serviciile de sănătate, în principii de 

reglementare utilizate în medicamente şi protocoale utilizate şi implementate în calitate de 

întreprindere agilă antreprenorială, profitabilă actorilor implicaţi. 

Având în vedere abordarea tehnologică şi creativă a domeniului medical şi de sănătate, 

inclusiv a politicilor şi a managementului corespunzător, inovaţia se concentrează şi dezvoltă 

un concept combinat de construcţie - un mod de a acţiona - pe baza percepţiei amestecate, a 

problemelor statistice şi a faptelor reale obţinerea de avantaje competitive, sporirea 

performanţei şi construirea viitorului într-un mod satisfăcător şi de succes. 

Dintr-o mare varietate de tipologii de cercetare, au fost reţinute şi utilizate următoarele: 

- Cercetarea ex post facto pentru situaţii mai descriptive decât analitice aşa cum există 

astăzi. Sub imposibilitatea de a prelua evoluţia variabilelor din cauza întreruperilor 

seriei de date, o prezentare precisă a acestora este utilizată pentru a prezenta o imagine 

în ansamblu. 

- Prezentarea faptelor fundamentale pentru a susţine lipsa inovaţiei aplicative. Prezenta 

lucrare se referă la formularea generală a unei teorii a managementului sănătăţii care 

caută lăstare inovatoare pentru soluţii imediate de probleme acute cu care se confruntă 

societatea. Studiile referitoare la comportamentul organizaţional şi uman realizează 

fundamentele care afectează natura socială, economică sau politică a faptelor care 

vizează găsirea de soluţii de probleme practice. 
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- Pentru binele lucrării sunt analizate atât analize cantitative, cât şi calitative, pentru a 

evidenţia motivele de organizare a procesului de luare a deciziilor şi a 

managementului, pentru a înţelege motivaţiile şi rezultatele obţinute, pentru a 

identifica limitele şi constrângerile, pentru a explica motivele în curs de dezvoltare. 

Astfel, diferiţi factori pot fi exprimaţi, analizaţi şi puse înainte (Young, 1960); cu toate 

acestea, aplicarea cercetării calitative rămâne relativ dificilă. 

- Abordarea conceptuală a cercetării se referă la datele, faptele şi faptele internaţionale, 

bazate atât pe teoriile şi rezultatele ştiinţifice clasice, cât şi pe cele moderne, ca puncte 

de pornire a noilor analize şi interpretări conjugate. 

- Unele ipoteze şi judecăţi provin din observaţie, documentare şi cercetare de teren, la 

originea lor. 

Proiectarea experimentală este furnizată de ipoteza de lucru sau judecată din 

informaţiile dorite. Toate celelalte variaţii ale cercetării sunt abordări bazate pe acelaşi scop 

iniţial, subliniind faptele ca o cercetare unică (cercetarea verticală), care atinge mai multe 

nivele sau dimensiuni.  

Studiul se îndepărtează de cauzele lucrurilor care sunt explorative înainte de a fi 

formalizate. Uneori, abordarea istorică este utilizată atunci când este descrisă evoluţia 

medicinei şi a îngrijirii medicale, bazată pe surse şi documente istorice, menţionate denotativ. 

Teza de doctorat este, de asemenea, orientată spre concluzii şi  rezultate, deoarece sunt 

prezentate câteva propuneri şi soluţii pentru îmbunătăţirea activităţilor de sănătate şi servicii 

de îngrijire ca un sistem integrat, odată identificat problema principală, anchete reproiectate şi 

concluzii viitoare conceptualizate. 

Eforturile depuse pentru a accentua în mod corespunzător situaţia sănătăţii şi nevoile de 

reforme realiste sunt mai interferenţiale decât cele calitative sau cantitative, deoarece faptele 

exprimă caracteristicile şi relaţiile în diferite domenii administrative. O soluţie pragmatică, 

deja în vigoare, este dată ca un exemplu viu în domeniul evaluărilor tehnologiilor medicale. 

Un domeniu foarte tehnic şi vizat al implementării inovaţiei ştiinţifice, care se bazează 

pe o practică zilnică, introdusă recent în viaţa reală, pentru a oferi o formă modernă şi 

eficientă gestionării reglementării într-una din autorităţile naţionale româneşti (Agenţia 

Naţională pentru Medicamente şi Dispozitive Medicale - ANMDM).  

Colaborarea mea de peste doi ani cu ANMDM a reprezentat luni de observare a 

comportamentului dinamic al reglementării şi sistemelor de evaluare a aprobărilor 

medicamentelor în condiţii controlate, săptămâni de verificări şi comparaţii între Reţeaua 

Agenţiei Europene de Medicină şi diferitele lor proceduri puse la lucru, ora discuţiilor cu 

marii reprezentanţi farmaceutici internaţionali în cadrul întâlnirilor de afaceri sau al 

conferinţelor internaţionale pentru a le descifra obiectivele şi interesele şi pentru a identifica 
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modalităţi de a le adăuga la câştigul societăţii. Abordarea a generat rezultate remarcabile în 

organizarea structurii şi îmbunătăţirea resurselor umane adecvate, ca subiecte de analiză 

riguroasă a controlului formal. 

Principiile şi procedurile de anchetă şi investigaţie servesc drept centru de operaţiuni şi 

implementare a celor mai potrivite metodologii pentru: 

- revizuirea domeniului de aplicare a principiilor conceptuale ale activităţii de sănătate; 

- analiza critică a datelor, a indicatorilor şi a metodologiilor de înregistrare a forţei de 

muncă în domeniul sănătăţii; 

- conceperea de metodologii inovatoare (inovaţie deschisă, inovare în modelul de 

afaceri, pornire uşoară, inovare socială, e-inovare, inovare inversă) privind 

experienţele şi motivaţiile profesioniştilor din domeniul sănătăţii mobile; 

- analiza literaturii de specialitate şi punctele de vedere ale experţilor pentru a surprinde 

impactul asupra diferitelor aspecte ale vieţii medicale şi a dezvoltării sectorului 

sănătăţii, necesitatea unor noi instrumente politice specifice şi rolul inovării în 

utilizarea impactului managementului semnalului ca sugestie majoră de avansare 

îmbunătăţire, creştere şi dezvoltare robustă). 

Diferitele perspective ale specialiştilor medicali şi ale decidenţilor au impus analiza 

complexă a conceptelor socio-eco-medicale. În prezent, definiţia inovării depăşeşte definiţiile 

date cu un deceniu în urmă: nu este doar un "instrument al antreprenorilor" (OCDE, 2005), 

folosit pentru a exploata oportunităţile. Din perspectiva mea, inovarea în sănătate contribuie la 

dezvoltarea unor noi legături, deschide graniţele cercetării, leagă diferiţi jucători ai actului 

medical, creează o nouă generaţie de parteneriate care conduc la noi descoperiri puse la 

dispoziţia omenirii. Şi acesta este cel mai important domeniu pentru acest studiu. 

În spatele conceptului de inovare, există şi se dezvoltă o suită de procese complexe, 

uneori haotice, axate pe reînnoire. Abordarea lor este, adesea, descrisă prin reliefarea unor 

caracteristici diferite: natură (creştere, revoluţie), obiect de activitate (produs, serviciu, proces, 

concept) şi nivel dimensional (intra, inter, open). Prin urmare, aceste caracteristici reprezintă 

o colecţie de evoluţii multidimensionale bazate pe constatări teoretice solide şi investigaţii de 

tendinţe sau nişe specifice care oferă posibilităţi, perspective, oportunităţi de abordare şi 

transformare a însăşi conceptului de inovare. Rezistenţa la schimbări este, şi ea, prezentă din 

motive diferite: teama de necunoscut, de pierdere, lipsa de toleranţă în întreprinderea de 

acţiuni şi asumarea de noi responsabilităţi, incapacitatea de decizie spontană în a accepta 

schimbarea, aroganţa şi lipsa de respect faţă de capacităţile, capacităţile şi abilităţile celorlalţi 

pentru a crea modele şi proiecte mai bune. 

Ireversibilitatea inerentă a acestor procese afirmă: a) cunoaşterea intuitivă şi curajul; b) 

dezmembrarea managementului manipulativ; c) robusteţea deciziei certe bazate pe realitatea 
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fizică a datelor; d) încrederea în sine, conştientizarea şi angajamentul faţă de indivizi, atribute 

idiosincratice şi comportamente. Cu toate acestea, descrierea unui sector dinamic ca cel 

analizat necesită o prelucrare greoaie în timp real în lipsa managementului operaţional şi de 

prelucrare adecvat, o bază de date imensă de informaţii analizate şi procesate folosind ecuaţii 

de evoluţie pentru cantităţi mari de informaţii din mai multe sectoare de activitate şi de la 

mult mai numeroase şi agenţi de afaceri. De aceea modelele stocastice sunt preferate pentru  

construirea de conjuncturi şi tendinţele globale. 

Procesele de informare economică sunt, în general, complexe şi extrem de dinamice şi 

necesită o interpretare largă bazată pe modele disipative nelineare. Amintesc şi susţin faptul 

că atractorii şi facilitatorii din ciclurile economice pot fi explicaţi doar ca efecte sinergetice, 

prin acţiuni neliniare ale consumatorilor şi producătorilor, prin diferite politici de producţie şi 

distribuţie. Chiar şi în management, modelele complexe sunt discutate pentru a sprijini 

creativitatea şi inovaţia prin cooperare neliniară la toate nivelurile de management şi 

producţie. Doar experienţa arată că raţionalitatea procesului decizional uman este limitată. 

Capacităţile cognitive umane sunt copleşite de provocările dramatice şi de complexitatea  

aleatorie a sistemelor neliniare pe care sunt forţate să le gestioneze. 

Provocările, prezente în marile pierderi de capitalizare de piaţă a produselor 

farmaceutice, versatilitatea pieţei în ansamblul ei, influenţează noile descoperiri de tratamente 

pentru tulburări complexe mai noi. În aceste condiţii, inovaţia complexă este o componentă 

coordonată şi o soluţie care necesită un mediu favorabil pentru a susţine lansarea ideilor de 

ştiri şi punerea lor în aplicare cu succes. Noile provocări testează sectoarele medicale, de 

sănătate şi de îngrijire, presează adaptarea în timp real pentru o mai bună satisfacere a 

pacienţilor şi necesită politici deschise pentru diminuarea sarcinii costurilor societăţii care 

generează un comportament proactiv integrat ca suport sustenabil al deciziilor reale.  

Potrivit acestei cercetări, identificarea unui model sinergic de unitate mică, care să 

servească ca parte, deciziile ample şi un sistem de politici adecvat, poate întări dezvoltarea 

activităţilor de coordonare şi coerenţa lor cu experimentele tehnice şi sociale existente, în 

timp ce demonstrează că valoarea adăugată revine de la coordonarea agregată multivalentă, la 

fluxul vectorial şi adeziunea bazată pe viteza motivului şi a puterii de implementare. 

Experienţele internaţionale benefice demonstrează rezultatele bune obţinute de unele 

ţări dezvoltate, atât în domeniul cercetării în domeniul sănătăţii, cât şi în implementarea lor 

(Australia, ţările scandinave, Israel şi Canada). Cu toate acestea, problemele comune se află 

sub influenţa specificităţii naţionale şi sunt prezente în agendele de lucru ale majorităţii ţărilor 

- dezvoltate sau emergente şi se referă la: a) inegalităţile sociale şi regionale şi stresul cauzat 

de inegalităţi, polarizarea sărăciei şi gestionarea defectuoasă în domeniul asistenţei medicale; 

b) problemele legate de îmbătrânirea populaţiei; c) bolile cardiovasculare, traumele, depresia, 
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nutriţia, diabetul, obezitatea şi condiţiile asociate; d) condiţii de deficit de micronutrienţi; e) 

evaluarea, monitorizarea şi controlul performanţelor şi costurilor manageriale; f) gestionarea 

semnalelor referitoare la absorbţia şi implementarea noilor tehnici de afaceri şi a noilor 

tehnologii, se ocupă de ultimele produse farmaceutice; g) resursele umane pentru generaţia 

viitoare a forţei de muncă.  

Aceste ţări se ocupă de nevoile în schimbare şi de situaţiile dificile: a) să evalueze 

costurile, beneficiile şi pierderile şi profiturile ca o analiză a eficacităţii; b) reformarea - în 

structură şi conţinut; c) promovarea educativă a sănătăţii, abordarea bazată pe populaţie 

asupra sănătăţii; d) consecinţele fluxului de migraţie; e) traducerea normelor şi a standardelor 

bune în abordări de înaltă performanţă care susţin reducerea pierderilor şi creşterea satisfacţiei 

sinergice.  

Acesta este motivul pentru care conceptul de sănătate legat de calitatea vieţii rămâne un 

indicator progresiv în cadrul setului de măsuri privind eficienţa în domeniul sănătăţii. În ciuda 

recuperării sensibile şi prudenţiale în anumite părţi ale lumii, principala problemă cu care se 

confruntă ştiinţa medicinei şi serviciile de îngrijire rămân aceleaşi. 

Gestionarea calităţii sănătăţii necesită evaluări periodice solide pentru randamentele cu 

valoare adăugată şi satisfacţia integrată, pentru a desemna prestigiul şi robusteţea unui sistem 

de-a lungul ciclurilor de viaţă ale societăţii.  

Dinamica anchetelor europene arată că problemele sistemice tipice acţionează ca un 

nucleu al unei astfel de dezvoltări dure, aproape peste tot: a) corupţie; b) logistică şi structuri 

inadecvate; c) delocalizarea volatilă a personalului medical şi a pacienţilor care caută o mai 

bună îngrijire şi servicii, d) inegalitate crescută a veniturilor, e) lipsa inovării.  

Cheltuielile de îngrijire a sănătăţii rămân variabile, întotdeauna în zone cu resurse 

scăzute, chiar dacă sunt asociate cu dezvoltarea economică şi standardele de viaţă. 

Accelerarea unei schimbări sănătoase în punerea în aplicare a politicii de sănătate ar putea 

genera creşterea cheltuielilor pentru sănătatea publică, dincolo de îndatorarea externă prin 

asistenţa organismelor neguvernamentale.  

Analizele arată că nici timpul, nici dezvoltarea economică nu garantează resurse 

adecvate de sănătate preplătite. Prin urmare, sunt necesare forţe motrice pentru a îmbunătăţi 

abordarea conceptelor de sănătate înainte de a studia starea de sănătate, calitatea vieţii şi 

protecţia juridică a populaţiei. Este nevoie de mai mult decât o reformă, este nevoie de o 

revoluţie pentru a pune în aplicare schimbarea, de instrumente revizuite, de o atitudine solidă,  

loialitate politică pentru decizii imediate şi reforme durabile - acceptate politic, susţinute 

financiar şi implementate în mod semnificativ.  

O viziune inteligentă pentru timpurile inteligente rămâne vitală: se aşteaptă ca o afacere 

performantă bazată pe analize interactive dezvoltate prin utilizarea unor instrumente 
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inteligente de simulare să urmărească acoperirea universală a sănătăţii. În ultimele două 

decenii, natura bolilor s-a schimbat; ele au devenit mai complexe şi cu noi condiţii emergente; 

incidenţa lor în cadrul populaţiei globale (aflate în creştere numerică şi în scădere imunitară) a 

crescut într-un asemenea mod încât ceea ce a fost necunoscut sau rar, odată ce este recunoscut 

acum în mare nevoie de o îngrijire orientată şi tratamente inovatoare de tip personalizat. 

Sensul inerent al urgenţei, asociat cu etapa de dezvoltare, este determinat de mediul 

concurenţial în care timpul de comercializare al unui produs diferenţiat este un factor 

determinant important al succesului. Astfel, crearea de echipe speciale pentru eforturi 

individuale şi pentru francize terapeutice este mai probabil să favorizeze comportamentele 

antreprenoriale identificate în cadrul acestora, cum ar fi proprietatea, concentrarea pe 

rezultate, pasiunea şi convingerea sau capacitatea de a recruta cei mai buni oameni. 

Argumentele pentru acest demers sunt născute în rolul complicat jucat de sectorul medical, de 

sănătate şi de îngrijire pentru societate, indiferent de caracterul activităţilor: economice, 

sociale şi politice. Astfel, modelul propus poate fi considerat o nouă abordare a nevoilor 

clinice, din domeniul public sau al industriei în cadrul unei noi generaţii de parteneriate 

integrative societale, ca prim pas pentru a construi o nouă paradigmă a satisfacţiei active 

totale bazate pe acceptarea de sine, pe valoarea adăugată şi angajamentul societăţii. 

Configuraţiile tehnologice vor impacta exponenţial dacă evaluarea va fi condensată din 

punct de vedere social, economic, financiar şi societal. Mai presus de toate, resursele utilizate 

în spaţiu şi timp ar putea fi evaluate pe baza unui cadru conceptual teoretic, bazat pe 

capacitatea şi capacităţile informaţionale. Prin urmare, abordarea multidisciplinară rămâne 

obligatorie, la limita dintre diferite boli, farmacologia adecvată, metode antreprenoriale 

implementate specific, teorii şi practici manageriale şi metode ITC toate acoperite într-un nou 

sistem de educaţie socială şi beneficii sociale, având efecte multiple asupra calităţii vieţii. 

Într-un astfel de cadru, bogăţia nu va fi considerată o problemă, dar distribuţia sănătăţii 

va rămâne cea mai mare dilemă!  

Prin urmare, va deveni realitate renunţarea la ideea de a merge la doctor pentru ultima 

şansă de viaţă; vizita la medic va lua o formă perpetuă de tip monitorizarea educaţională 

preventivă. Acest lucru va arăta calea de urmat atât în domeniul ştiinţei, cât şi în furnizarea de 

servicii medicale. 

Noua foaie de parcurs va merge mai departe pentru a arăta aspectele eficiente ale 

administraţiei manageriale în materie de sănătate; va incorpora relaţia sinergică dintre pacient 

- personalul medical - organismele de sănătate, în mediul general al medicului de familie şi va 

contribui la transformarea acestuia într-un reper educaţional, social şi cultural care va 

legitimiza câştigul de timp şi de bani pe toate părţile. Astfel, procesul inovator se va traduce 

prin ştiinţă în noi medicamente comerciale, recomandări mai precise şi politici adecvate 
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pentru susţinerea şi punerea în aplicare a durabilităţii şi adăugarea unei valori reale, 

îmbunătăţirea sănătăţii pacienţilor şi, mai ales, îmbogăţirea calităţii vieţii acestora. Conceptul 

de politică publică care funcţionează în beneficiul fiecărui individ va construi calea spre 

prosperitate şi armonie între societate şi mediu şi va încadra câştigurile colective într-o nouă 

paradigmă. În acest fel, jurământul lui Hipocrate nu va fi rămâne doar pe hârtie, ci va fi purtat 

în inimă şi faptă.de toţi participanţii la actul medical, va fi vizibil în orice activitate şi se va 

împlini în mod miraculos. 

 

 

 


