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În baza Ordinului Preşedintelui ANMSC nr. 10/2018 privind aprobarea categorii lor de
acreditate a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de-al II-lea ciclu de acreditare , cu modificările şi

cornplet ările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I,Nr. 95 din 31 ianuarie 2018,
Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia .iudet Ialornita, se Încadrează În categoria a V-a de acreditare, cu Plan
de conforma re .

Evaluarea Înseamnă gradul de conformare la Standardele de acreditare, în conformitate cu
Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii si metodologiei de evaluare si acreditare
a spitalelor , organizate În trei referinţe, având acelaşi domeniu de aplicare:

Managementul Strategic şi Organizational pe 9 domenii(standarde);
Managementul Clinic care evaluează procesele ,analizând indicatorii de structură şi rezultat pe
14 domenii(standarde);
Etica medicală şi drepturile pacientului, în cadrul căreia sunt evaluate trei standarde de
calitate printre care şi promovarea "Principiilor binefacerii şi nonvătămării,,;

Standardele ,Procedura şi metodologia de evaluare şi acreditare a spitalelor, respectă următoarele
principii:

Asigurarea şi îmbunătăţireacontinuă a calit ăţii serviciilor de sănătate şi siguranţă a
pacienţilor;

Asigurarea nediscriminatorie a accesului pacientului la serviciile medicale, conform nevoilor
acestuia şi în limita misiunii şi resurselor spitalului;
Respectarea demnităţii umane;
Promovarea eficacităţii şi eficienţei prin dezvoltarea conceptului de evaluare a practicii
profesionale prin aud it clinic;
De remarcat un aspect extrem de important in ciclul al z-lea de acreditare modalitatea de

evaluare mult mai complexă a indicatorilor, raportarea la o altă scară de valori , respectiv evaluarea
proceselor per ansamblu nu doar formalizarea din spatele acestora, cu valenţe diferite pe fiecare indicator
în parte în funcţie de importanţă. Evaluarea proceselor s-a aplicat atât la nivelul managementului decizional
cât şi la nivelul managementului executiv şi cu urmărirea întregului ciclu deming, '

Sintetizărn, pentru exemplificare, rezultatele obţinute la nivel de referinţă:
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Încadrarea unităţii sanitare cu paturi în categoria a V-a de acreditare se face pentru o perioadă de
maxim 12 luni, de la primirea raportului de acreditare pe durata căruia spitalului j se eliberează o decizie de
prelungire a procesului de acredita re ş i necesită îndeplinirea Planului de conformare.

Încadrarea in cat ego ria a V-a de acreditare nu are legatura cu activitatea per ansamblu a spitalului ci
cu disfuncţionalităti pe 3 (trei) domenii , dintr-un total de 26 evaluate, respectiv :

• Standardul: 02.01 Preluarea în îngrijire a pacienţilor se face conform nevoilor acestora,
misiunii şi resurselor disponibile ale spitalului - Complianţa 47.59%

• Standardul: 02.14 AudituJ clinic evalueazăeficacitatea şi eficienţa asistentei medicale 
Complianţa 11.79%

• Standardul: 03.03 Spitalul promovează principiile binefacerii şi nonvătămării.

Complianta 29.53%
În conformitate cu Graficul de remediere a neconformităţilor constatate în urma procesului de

evaluare în vede rea acreditării , Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia va remedia deficienţele, pentru
conforrnarea celor 3 standarde care s-au realizat intr-un procent mai mic de 50% din indicatori, problema
esenţială se vede pe Consiliul Medical unde se fac eforturi continue să stabilizăm şi motivăm corpul medical
prin formarea unei culturi organizationale sănătoase.

Spitalul Judeţean de Urgenţ ă Slobozia deţine Autorizaţie Sanitară de Funcţionare cu Program
Cadru de Conformare pe 24 luni cu obi ective privind Proiectele de investiţie de modernizare si dotare a
infrastructurii sanitare;

În conformitate cu Ordinul M.S 490/13.°5.2011, Spitalul Judeţeande Urgenţă Slobozia este
clasificat in .categoria III.

Clasificarea Spitalului in categoria III a fost facută în funcţie de competenţa medicală

(sectii.medici.cazuisti că) ş i . are la bază:

- Structura organizatorică a Spitalului
Asigurarea liniilor de gardă

Continuitatea asistenţei medicale
Dotarea cu echipamente. şi . aparatură' medical ă.tomografie computerizata, aparate
ultrasonografie conventională, aparatură digitală de radiodiagnostic si imagistică medicală,

instrumentele si echipamentelenecesare pentru efectuarea analizelor medicale ,etc.

Mentionăm de asemenea că nu există nicio legătură între nivelul de acreditare (V) şi categoria
spitalului (III) . Pe de o parte acreditarea măsoaragradul de complianţă la standardele de calitate în timp ce
categoria spitalului relevă gradul de cornpetentă sau complexitatea medicală.

Ca atare informaţiaconform căreia Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia a coborât la gradul V de la
gradul III este una eronată.

Precizăm că în ciclul II de acreditate au obţinut acelaşi grad cu Plan de conformare toate spitalele
evaluate in aceeaşi perioadă .


