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Va invita sa participati la workshopul 

ACREDITAREA CICLUL II – certificare, reincadrare, 
mentinere  

Permanenta provocare in contextul legislativ actual 

 

Fiecare spital este evaluat in vederea incadrarii intr-una din categoriile de 
acreditare aferente Ciclului II de catre Comisia desemnata de ANMCS .  

Spre deosebire de Ciclul I, cand indeplinirea cerintelor era validata preponderent de 
indeplinirea scriptica a acestora, in actualul ciclu se valideaza numai indicatorii verificati 
prin mai multe chei de control, fiind usor invalidati atunci cand nu se repecta un anumit 
criteriu sau standard prin cerinte, in mod uniform la nivelul intregii unitati. 

Asa cum poate cunoasteti, ANMCS descurajeaza contractarea unei firme de 
consultanta, nu doar datorita preturilor prohibitive, ci si datorita faptului ca unitatea este 
cea care trebuie sa faca toata munca, pentru a asigura continuitatea tuturor fluxurilor si 
proceselor, conform procedurilor si protocoalelor din unitate. 

 

S.B.C. 
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Asociatia Umanitara a Spitalului Smeeni, in parteneriatul cu Spitalul de boli cronice 
Smeeni a carui membru fondator este, propune unitatilor deja evaluate si aflate in proces 
de reevaluare (din categoria V) si a celor ce vor intra in procedura de evaluare participarea 
la un Workshop cu aceasta tema. 

Deasemenea, spitalele deja incadrate intr-o categorie de acreditare sunt motivate 
sa se preocupe permanent de mentinerea standardelor, criteriilor si cerintelor conforme 
precum si de indeplinirea de noi cerinte din standardele de acreditare. 

CINE ? 
Toate spitalele sunt interesate de asa ceva, iar numarul de locuri este limitat. Pot 

participa si nu vor regreta MANAGERI DE SPITALE, RMC-isti, DIRECTORI MEDICALI, 
MEDICI SEFI DE SECTII, DIRECTORI DE INGRIJIRI si ASISTENTI SEFI, FARMACISTI, 
REFERENTI RUNOS, JURISTI, ECONOMISTI, etc..  

Practic, orice angajat dintr-un spital este implicat mai mult sau mai putin in procesul 
de acreditare/reacreditare, deci va avea de invatat. 

Se pot inscrie intre 1 si 5 persoane/unitate, pentru cei care doresc sa participe in 
numar mai mare se vor organiza sesiuni dedicate, la cerere. 

CAND SI CE? 
Acest workshop se va desfasura in conformitate cu standardele de acreditare 

aprobate prin Ordinul MS nr. 446/2017 din 18 aprilie 2017 ,  in perioada  9 ianuarie 2020 -  
3 aprilie 2020, cate 2 zile pe saptamana (joi si vineri), doua sesiuni pe luna, dupa cum 
urmeaza: 

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 
utilizarea lor eficientă în spital.  
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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.  

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 

02.09 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. 

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

CUM? 
Fiecare sesiune de 2 zile va aborda cate doua standarde/zi, intr-un program detaliat astfel: 

Ziua 1                                                                    Ziua 2 

- 8.30 - 9.00 – inregistrare participanti   - 8.30 - 9.00 – inregistrare participanti 

- 9.00 - 11.30 – st 1                                -  9.00 - 11.30 – st 3 

- 11.30 - 12.00 – pauza de cafea   - 11.30 - 12.00 – pauza de cafea 

- 12.00 – 14.30 – st 2     - 12.00 – 14.30 – st 4 

UNDE? 
Workshopul se va desfasura in sala de conferinte a HOTELULUI PIETROASA, 

Municipiul Buzau, Piata Daciei, Nr. 1. 

CAT? 
Fiecare sesiune implica cheltuieli organizatorice si logistice. Pentru fiecare sesiune 

de 2 zile (4 module) taxa de participare este de 500 lei. 
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Cei care se inscriu partial la 1-3  module ale unei sesiuni vor achipa proportional cu 
numarul de module lucrate (125 lei/ modul). 

Nu sunt incluse costurile legate de cazarea sau masa participantilor la lucrari. La 
cerere se pot solicita sezervari.  

DE CE ? 
 Cei interesati pot trimite formularul de inscriere pana cel tarziu in data de 20 a 

fiecarei luni pentru sesiunile lunii urmatoare. Inscrierile se pot face fie pentru unu-doua 
module (aferente unei zile de workshop), fie pentru intreaga serie de intalniri. Cum locurile 
sunt limitate, este de preferat ca inscrierile sa se faca pentru toate modulele la care se 
doreste participarea in acelasi formular, altfel existand riscul de nu a mai gasi locuri 
disponibile la unele module. 

Odata cu confirmarea participarii la workshop, cei inscrisi vor primi instructiunile de 
participare, documentele pe care le va avea fiecare participant, precum si logistica 
necesara. Avand in vedere ca in cadrul intalnirii se vor lucra concret standardele/criteriile 
aferente fiecarei referinte, modul de indeplinire al acestora depinde de fiecare unitate in 
parte, structura, management si organizare a sectiilor medicale si nemedicale. 

Asociatia Umanitara a Spitalului Smeeni vine cu initiativa organizarii acestei serii de 
evenimente, iar expertiza va fi oferita de echipa care a reusit sa obtina NIVELUL II pentru 
Spitalul de boli cronice Smeeni, condusa de managerul acestui spital, Marilena 
Dobrescu, de profesie bioinginer medical specializat in bioinformatica si management 
sanitar, doctor in management din 2013 si manager al acestui spital din anul 2008.  

Formator si manager din pasiune, a coordonat echipa spitalului in vederea 
acreditarii atat in anul 2012 , in primul ciclu de acreditare, cat si in anul 2017, cand a fost 
evaluat pentru al doilea ciclu.  

In luna noiembrie 2019 spitalul a fost incadrat in Categoria II de acreditare pentru o 
perioada de 5 ani, cea mai inalta gradatie acordata in prezent unei unitati spitalicesti din 
Romania. Acest succes a fost posibil numai coordonarii permanente a tuturor celor 
implicati, autoevaluarii si controlului periodic al standardelor.  

Va invitam asadar sa parcurgem impreuna cerintele standardelor ANMCS folosind 
experienta noastra de a fi trecut prin emotiile, exigentele si „listele” de acreditare din 
experienta proprie,  sa gasim impreuna solutii pentru ca spitalele din Romania sa faca din 
ce in ce mai bine si in hartii, proceduri, cerinte si norme munca atat de nobila de a avea 
grija de sanatatea oamenilor. 

Presedintele         Managerul 

Asociatiei Umanitare a Spitalului Smeeni Spitalului de boli cronice Smeeni 

Ionascu Mirela     Dobrescu Marilena 


