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De ce  sistem național de evaluare a serviciilor 
de îngrijiri paliative?  

 În România, 
 persoanele cu boli cronice și incurabile în stadii avansate și terminale nu reprezintă 

o prioritate pentru sistemul de sănătate 

 

 

 serviciile existente, nefiind parte a pachetului minimal de servicii medicale nu 
permit accesul nediscriminator al tuturor categoriilor de pacienți. 

 



Ce problemă încercăm să rezolvăm? 
 

 

 

existența barierelor în calea accesării serviciilor de 
îngrijiri paliative de către persoane aflate în fazele 
avansate și terminale de boală  



Cum  realizam ce ne-am propus?  

 
Testarea voluntară  a grilelor de evaluare a 
serviciilor de îngrijiri paliative, prin serviciile de ID 
si UP 



Cum  realizam ce ne-am propus?  

  

După testare, noile metodologii realizate vor fi 
utilizate de ANIP 

Metodologiile de evaluare vor fi propuse 
organismelor naționale (CNAS, CoNAS, MS), 
responsabile cu dezvoltarea și finanțarea serviciilor 
de sănătate 



Rezultate 
 • 2 metodologii de evaluare 

• 5 furnizori de îngrijiri paliative evaluați 

• 7 evaluatori profesioniști instruiți  

• 85 profesioniști în îngrijire paliativă instruiți 

 



Concluzii 
îmbunătățirea actualului mecanism general 

de evaluare a serviciilor medicale pentru 
asigurarea accesibilității la îngrijiri de calitate 
pentru beneficiari. 

 



Ce am realizat? 

3 intalniri – experti in cadrul proiectului 

 

 



Ce am realizat? 

 

 



Ce am realizat?... 

• Metodologii de evaluare – UP si ID 

• Instrumente de lucru: 

– Grile de evaluare 

– Chestionar de evaluare a calitatii ingrijirilor 
primite 

– FO standardizata pt IP si anexe specifice 

– Ghid evaluator 



Etapele evaluarii 

• Previzita (pregatire 3-6 luni); aplicatie on-line 
pt furnizori 

 

• Vizita de evaluare (4 zile) 

 

• Postvizita – raport; Consiliu Director ANIP  



Pre evaluarea 
Candidatul: 
• solicita includerea in procesul de acreditare prin completarea unei cereri; 
• efectueaza auto-evaluarea prin completarea formularelor din Anexa 1 si a 

chestionarului existent in surveymonkey, pe baza link-ului primit de la 
organismul evaluator 

• achita taxa de acreditare 
• pregateste vizita de acreditare, intr-o perioada de 3-6 luni 
  
Organismul evaluator: 
• analizeaza cererea candidatului 
• analizeaza auto-evaluarea candidatului 
• stabileste componenta membrilor comisiei de evaluare; aceasta este 

formata din 2 membri + o rezerva 
• stabileste data evaluarii 
• trimite raspuns candidatului, care cuprinde: rezultatul evaluarii 

administrative,  componenta comisiei, data evaluarii 
 



Vizita de evaluare 
• Durata medie a vizitei: 4 zile, dupa cum urmeaza 
• Ziua 1  

– prezentare comisie si reprezentantii organizatiei 
– observare procese 

• Ziua 2 - interviuri cu  
– profesionisti 
– beneficiari (pacienti/familii) 
– management organizatie 

• Ziua 3 - verificare documentatii si rezolvare 
neconformitati (daca e cazul)/ concluzii 

• Ziua 4 - raport de evaluare preliminar 
 



Post-vizita 
• Raportul de evaluare este transmis catre Consiliul Director ANIP 

care decide asupra emiterii certificatului de acreditare pentru 
calitatea serviciilor de ingrijiri paliative. 

  
• Nivelurile de acreditare cuprinse in certificate sunt urmatoarele: 
      A – “excelenta in furnizarea serviciilor de ingrijiri palliative” 
      B – “nivel ridicat de furnizare a serviciilor de ingrijiri palliative” 
      C – “nivel de baza” 
      D – “acreditat cu plan de conformare”. 
 
 
 
      Nivelurile de acreditare A – C inclusiv, au termen de valabilitate 5            
ani, iar nivelul D  este valabil pentru 1 an de zile. 
 







Grile de evaluare 

• UP 

• IPD 

 

 



Ce urmeaza?... 

• Pre -testare – HCS Brasov – ian.2016 

• Analiza rezultatelor 

• Training experti – febr.2016 

• Acreditare voluntara 5 centre – martie 2016: 
Iasi, Oradea, Constanta, Bucuresti, Campia 
Turzii 

 


