
 
 

1 

 
 

ASOCIAȚIA UMANITARA A SPITALULUI SMEENI 

 

si 
 

SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI                             
 
 
 
 

                                                                                                                                                           
                         
 

CERERE DE INSCRIERE LA WORKSHOP 

ACREDITAREA CICLUL II – obtinere, reincadrare, mentinere  

Permanenta provocare in contextul legislativ actual 

NUME SI PRENUME ............................................................., functia........................... Tel. 
Serviciu......................., Tel. mobil...................................., E-mail ....................................... 

UNITATEA MEDICALA .........................................., sediul ................................................ 

STADIU ACREDITARE CICLUL II 

        ACREDITAT NIVEL ................... 

        DATA PROGRAMATA ACREDITARE CICLUL II.................. 

Confirm participarea la          sesiuni de workshop (standarde de acreditare) 

Confirm achitarea sumei de ................. lei, reprezentand 125 lei  x            pana la data  de 
................. catre ASOCIATIA UMANITARA A SPITALULUI SMEENI , CUI 41645349  in 
contul RO49CECEB00030RON0757938 deschis la CEC BANK Buzau.Pe ordinul de plata 
veti trece la explicatii „Contravaloare taxa participare workshop acreditare <<nume si 
prenume participant>> , <<x>> standarde”. 

Semnatura si stampila , 

Toate cele 3 pagini se vor semna si stampila si se vor trimite scanate pe adresa de e-mail: 
asociatia.spitalsmeeni@gmail.com sau prin fax la nr 0238.732.513 cu mentiunea „pentru workshop 
acreditare” . 
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CALENDARUL INTALNIRILOR 

16-17.01.2020  

01 R MANAGEMENTUL STRATEGIC ȘI ORGANIZAȚIONAL  

01.01 S Strategia și managementul strategic al organizației sunt concordante cu 
nevoia de îngrijiri de sănătate și cu dinamica pieței de servicii de sănătate.  

01.02 S Structura organizatorică și managementul organizațional asigură 
derularea optimă a tuturor proceselor de acordare a asistenței și îngrijirilor medicale.  

01.03 S Managementul resurselor umane asigură nevoile de personal conform 
misiunii asumate de către spital.  

01.04 S Managementul financiar și administrativ răspunde obiectivelor strategice și 
operaționale ale spitalului. 

30 - 31.01.2020 

01.05 S Sistemul informațional răspunde necesităților de informații și stabilește 
utilzarea lor eficientă în spital.  

01.06 S Sistemul de comunicare existent la nivelul spitalului răspunde nevoilor 
organizației și ale beneficiarilor.  

01.07 S Sistemul de management al calității serviciilor este operațional și asigură 
desfășurarea tuturor proceselor legate de monitorizarea și îmbunătățirea calității.  

01.08 S Managementul riscurilor neclinice previne apariția prejudiciilor și 
fundamentează procesul decizional.  

06 - 07.02.2020 

01.09 S Mediul de îngrijire asigură condițiile necesare pentru desfășurarea 
asistenței medicale.  

02 R MANAGEMENTUL CLINIC  

02.01 S Preluarea în îngrijire a pacienților se face conform nevoilor acestora, 
misiunii și resurselor disponibile ale spitalului. 

02.02 S Evaluarea inițială urmărește identificarea nevoilor pacienților în contextul 
cunoașterii expunerii la factori de risc (mediu, sociali, economici, comportamentali și 
biologici) și stabilește necesarul de asistență și îngrijiri medicale pentru aceștia. 

 02.03 S Practica medicală abordează integrat și specific pacientul, cu asigurarea 
continuității asistenței și a îngrijirilor medicale.  
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20 - 21.02.2020 

02.04 S Spitalul promoveză conceptul de ”prieten al copilului”.  

02.05 S Serviciile paraclinice corespund nevoilor de investigare.  

02.06 S Spitalul de nefrologie sau cu secții de nefrologie asigură continuitatea 
asistenței medicale pentru pacienții cu boală cronică de rinichi (BCR). 

 02.07 S Radioterapia și/sau medicină nucleară asigură nevoile de tratament 
specifice. 

05 - 06.03.2020 

02.12 S Spitalul dezvoltă și implementează o politică de asigurare și îmbunătățire 
a siguranței pacientului. 

02.09 S Managementul farmaceutic și al medicației asigură continuitatea 
tratamentului și siguranța pacientului. 

02.10 S Spitalul a implementat bunele practici de antibioticoterapie.  

02.11 S Managementul infecțiilor asociate asistenței medicale respectă bunele 
practici în domeniu. 

 

19 - 20.03.2020 

02.08 S Îngrijirile paliative și terminale se adresează pacienților cu boli cronice 
progresive și familiilor și urmăresc îmbunătățirea calității vieții acestora, prin ameliorarea 
suferinței.  

02.13 S Spitalul a implementat bunele practici transfuzionale și de hemovigilență. 

 02.14 S Auditul clinic evaluează eficacitatea și eficiența asistenței medicale.  

02.15 S Externarea și transferul pacientului se organizează specific, în funcție de 
starea acestuia.  

02 - 03.04.2020 

03 R ETICA MEDICALĂ ȘI DREPTURILE PACIENTULUI  

03.01 S Spitalul promovează respectul pentru autonomia pacientului.  

03.02 S Spitalul respectă principiul echității și justiției sociale și drepturile 
pacienților. 

03.03 S Spitalul promovează principiile binefacerii și nonvătămării.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


