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Defi nirea nevoilor umane

Asigurările sociale au apărut în legătură cu 
necesitatea satisfacerii anumitor trebuinţe (nevoi) 
umane, care trebuie identifi cate şi evaluate în vederea 
identifi cării mijloacelor de operaţionalizare a inter-
venţiilor sociale.

Nevoile oamenilor constau în doleanţe, resim-
ţiri, aspiraţii şi aşteptări de a-şi însuşi bunuri, toate 
devenind nevoi reale, în funcţie de dezvoltarea eco-
nomică a societăţii la un moment dat, precum şi de 
nivelul de cultură şi de civilizaţie al popoarelor şi 
indivizilor.

Nevoia este un concept foarte des utilizat dar 
uneori nu este foarte bine înţeles. Aşa cum arăta şi 
Karin Lawson în lucrarea „Economia pentru clinici-
eni“ mai mulţi economişti au abordat acest subiect, 
în special Culyer (1979) şi Mooney (1986), acesta din 
urmă întocmind o listă de probleme care trebuie luate 
în considerare atunci când se vorbeşte de nevoi:

În primul rând există confuzie şi uneori o gân-
dire deformată (chiar deliberat), cu scopul de a împie-
dica dezbaterea conceptului de nevoie.

Nevoia ar trebui să nu fi e determinată fără con-
siderarea rezultatului fi nal şi a mijloacelor de atingere 
a scopurilor nevoii respective.

Ignorarea posibilităţii de afl are a nevoilor este 
echivalentă cu inefi cienţa.

Aproape întodeauna, indiferent de defi nirea ne-
voii, se îmbrăţişează ideea implicării unei a treia părţi 
în procesul de evaluare a nevoilor.

Se ridică problema care este a treia parte impli-
cată (între evaluat şi evaluator) în depistarea nevoilor, 
şi care sunt deciziile cheie care sunt luate în dezbate-
rea noţiunii de nevoie.

Nevoia nu este absolută. 
Nevoile ar trebui evaluate din punct de vedere 

fi nanciar.
Contribuţia economiştilor în „cercetarea nevo-

ilor“ derivă din aceea că nivelul de afl are a oricărei 
nevoi date, va depinde de costurile şi benefi ciile aduse 
de satisfacerea nevoii.

În funcţie de cele trei dimensiuni ale fi inţei 
umane, nevoile se grupează în: 

Nevoi individuale, fi ziologice, somatice.
Nevoi de grup, resimţite de oameni ca parti-

cipanţi la diferite grupuri sociale, fi ind satisfăcute 
doar prin acţiunea conjugată a membrilor grupurilor 
respective.

Nevoi spiritual-psihologice care presupun ra-
ţionalitate şi gândire elevată şi care apar pe măsura 
acumulării de cunoştinţe şi a progresului în educaţie.

În funcţie de gradul de dezvoltare economică şi 
de nivelul cultural, pot fi :

Nevoi de bază – inferioare
Nevoi complexe – superioare
Bazându-se pe elementele comportamentului 

uman, A.H.Maslow (1943) a clasifi cat nevoile umane 
în cinci mari grupe, în ordinea importanţei şi priorită-
ţilor, obţinând o „piramidă a nevoilor umane“:

•  împlinire – atingerea scopurilor propuse in 
viaţă prin folosirea la maximum a capacităţi-
lor personale.

Fig 1. Piramida nevoilor umane a lui Maslow
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•  stimă – stima de sine şi stima din partea 
celorlalţi.

•  inserţie socială – afi lierea la un grup social 
•  securitate (fi zică şi psihică) – siguranţa exis-

tenţei (sănătate, mediu stabil: locuinţă, familie, 
slujbă etc.)

•  fi ziologice (de bază) – apa, aer, hrană, somn 
etc.

Caracteristicile nevoilor 

Sunt nelimitate ca număr;
Sunt limitate în capacitatea de satisfacere: sa-

tisfacerea unei nevoi presupune consumarea unei can-
tităţi date dintr-un bun material sau serviciu. Cu cât 
nevoia este mai primară, cu atât limita superioară de 
satisfacere este mai rigidă. Trecând la nevoi complexe 
(sociale, raţionale, morale), limita superioară de sati-
sfacere a acestora este mai elastică;

Nevoile sunt complementare (de exemplu, ne-
voia utilizării unui calculator va naşte nevoia achiziţi-
onării unui birou de suport şi a unei imprimante etc.);

Nevoile sunt concurente (unele nevoi pot înlo-
cui alte nevoi) acest lucru se întâmplă în special în 
cazul nevoilor-aspiraţie;

Orice nevoie se stinge momentan prin satisfa-
cerea ei, însă nevoile satisfăcute renasc în timp;

Nevoile umane reprezintă motorul întregii ac-
tivităţi social-economice. Transformate în mobiluri 
ale activităţii sociale, nevoile devin interese econo-
mice. Ele reprezintă acele nevoi umane înţelese (con-
ştietizate) şi devenite mobiluri (directe sau indirecte, 
imediate sau îndepărtate) ale luptei oamenilor pentru 
existenţă, ale confruntării şi cooperării lor în vederea 
dobândirii bunurilor necesare satisfacerii nevoilor.

Nevoia – explicaţia semantică – reprezintă o 
stare dorită care necesită să fi e satisfăcută.

Nevoia – tradusă în termeni operaţionali – re-
prezintă ceea ce trebuie făcut pentru ca situaţia pro-
blematică (starea actuală de sănătate) să ajungă într-o 
situaţie dorită sau stare de sănătate ţintă.

Nevoile de sănătate exprimă voinţa de a se 
soluţiona în întregime sau parţial, problema de sănă-
tate observată. Exemplu: se doreşte aducerea ratei de 
mortalitate infantilă de la 25‰ la pragul acceptabil 
de 14‰.

Nevoia de sănătate – exprimă diferenţa intre 
starea normală sau optimală de sănătate şi starea de 
sănătate reală sau prezentă.

Nevoia de sănătate la rândul său naşte o ne-
voie de servicii de sănătate. Nevoile la rândul lor ge-
nerează obiective ale proiectelor de sănătate:

Relaţia nevoi-obiective (Pineault, Daveluy 
„La planifi cation de la sante“ 1986)

Nevoia de sănătate → Obiective de sănătate
 ↓
Nevoi de servicii → Obiective de servicii
 ↓
Nevoi de resurse → Obiective de resurse

Exemple de nevoi de sănătate:
Nevoia de a îmbunătăţii calitatea vieţii pentru 

populaţia vârstei a treia
Nevoia de a eradica tuberculoza în populaţia „X“

Exemple de nevoi de servicii:
Nevoia de a creea facilităţi pentru populaţia 

vârstnică de a participa într-un program de profi laxie 
a bolilor cardiovasculare

Nevoia de a înfi inţa servicii de asistenţă socială 
pentru populaţia vârstnică.

Exemple de nevoi de resurse:
Nevoia de a forma resurse pentru acordarea de 

servicii sociale (nevoia de resurse umane)

Nevoile de sănătate exprimă voinţa de a soluţi-
ona problemele de sănătate observate. Soluţionarea tu-
turor problemelor de sănătate identifi cate, nu este posi-
bilă întodeauna, în primul rând din raţiuni economice. 
Pentru aceasta este necesară ierarhizarea problemelor 
de sănătate, tocmai pentru a mobiliza ansamblul de in-
tervenţii către problema de sănătate prioritară.

→  După Hogard – nevoia de sănătate reprezintă 
defi cienţa sau absenţa sănătăţii în funcţie de 
anumite criterii biologice şi epidemiologice. 

→  După Brown – nevoia de sănătate reprezintă 
starea de boală percepută de individ şi defi -
nită de către medic.

→  După Donabedian – nevoia de sănătate este 
determinată de perturbarea sănătăţii şi a stă-
rii de bine.

Sintetizând aceste trei defi niţii putem spune că 
defi cienţa sau absenţa sănătăţii, starea de boală şi/sau 
perturbarea stării de bine se pot constitui în probleme 
care la rândul lor generează nevoi care vor trebui să 
fi e satisfăcute.
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Tipuri de nevoi. Clasifi care 

1. Nevoia normativă – este aceea defi nită de 
către expert, profesionist, administrator, în raport cu o 
anumită normă dorită sau optimă. Nevoia normativă 
poate fi  defi nită de către experţi după ce aceştia com-
pară spre exemplu indicatorii de boală sau de sănătate 
dintr-o regiune / judeţ cu valoarea medie a indicato-
rilor pe ţară. De exemplu, dacă după standardizare, 
mortalitatea infantilă prin boli diareice acute este mai 
mare cu 50‰ în regiunea „X“ faţă de valoarea medie 
a acestui indicator pe ţară, atunci aceasta constituie 
o problemă de sănătate publică care necesită plani-
fi carea strategică şi operaţională a unui program de 
profi laxie şi combatere a bolii diareice acute la copii 
0-1 ani din regiunea „X“.

2. Nevoia resimţită – se referă la percepţiile 
oamenilor asupra problemelor de sănătate sau asupra 
serviciilor de sănătate. Nevoile resimţite sunt echiva-
lente cu dorinţele. Atunci când se evaluează nevoia 
pentru un anumit serviciu medical, populaţia consu-
matoare este întrebată dacă resimte această nevoie. 
Dacă populaţia resimte perturbarea stării de sănătate, 
poate să se exprime recurgând la servicii.

3. Nevoia exprimată – este aceea nevoie resim-
ţită care se transformă în acţiune. Ea reprezintă ne-
voia resimţită care sfârşeşte prin recurgerea la servi-
cii, fi ind echivalentă nevoii de cerere de sănătate sau 
de servicii. Termenul de nevoi exprimate este utilizat 
în serviciile de sănătate unde listele de aşteptare sunt 
luate ca unităţi de măsură a nevoilor. Listele de aştep-
tare sunt în general o defi niţie a „nevoilor reale“, în 
general pentru cazurile preclinice, presimptomatice.

4. Nevoia comparativă – reprezintă nevoia pe 
care un individ sau un grup populaţional ar trebui să o 
aibă pentru că el prezintă aceleaşi caracteristici cu un 
alt individ sau grup populaţional pentru care s-a iden-
tifi cat deja o nevoie. Exemplu ipotetic: judeţele „X“ şi 
„Y“ au populaţii identice ca structură pe sexe, grupe 
de vârstă, categorii socio-profesionale, rasă, religie, 
etc., dar în judeţul „X“ se observă o prevalenţă a dia-
betului zaharat de două ori mai mare decât în judeţul 
„Y“. Nevoia de sănătate rezultată din această compa-
raţie ne face să ne gândim că este necesar să imple-
mentăm un program de prevenţie a diabetului zaharat 
în judeţul „X“, iar pentru aceasta trebuie să luăm în 
considerare cele patru mari categorii de determinanţi 
ai stării de sănătate ai unei populaţii:

– factorul biologic sau genetic

– stilul de viaţă sau comportamentul uman
– mediul social, economic, cultural, politic
– serviciile de sănătate 
Se pune întrebarea: oare factorul genetic, stilul 

de viaţă sau serviciile de sănătate sunt responsabile 
pentru prevalenţa mai mare a diabetului zaharat în ju-
deţul „X“ comparativ cu judeţul „Y“? 

Interrelaţii între nevoi, cerere şi ofertă 
pe piaţa serviciilor de sănătate

În domeniul sănătăţii nevoile pot fi  în general 
defi nite ca fi ind abilitatea populaţiei de a benefi cia 
de îngrijirile de sănătate. Benefi ciile de pe urma sa-
tisfacerii nevoilor pot fi : diagnosticele stabilite, trata-
mentele curative sau preventive, îngrijirile suportive. 
Benefi ciarii pot fi  persoanele cărora li s-au satisfă-
cut nevoile de îngrijiri de sănătate, persoanele care 
se ocupă de îngrijirea unui pacient, precum şi acele 
persoane care au benefi ciat de reducerea riscului de 
îmbolnăvire prin măsurile luate asupra altor persoane 
(de exemplu, indivizii dintr-o comunitate nu vor mai 
avea riscul de a se îmbolnăvi de o boală transmisi-
bilă dacă persoanele din comunitate au fost imunizate 
pentru aceea afecţiune).

Satisfacerea nevoii de îngrijiri de sănătate de-
pinde de potenţialul serviciilor preventive şi curative 
de a remedia problemele de sănătate care apar în po-
pulaţie. Aceste probleme de sănătate pot fi : factori de 
risc, boli, disfuncţionalităţi sau handicapuri.

După Stevens şi Raftery, abilitatea populaţiei 
de a benefi cia de îngrijirile de sănătate echivalează 
cu totalitatea abilităţilor individului de a benefi cia de 
îngrijiri. Pentru majoritatea problemelor de sănătate, 
acest lucru poate fi  dedus din studierea datelor epi-
demiologice care sunt mai utile decât documentele 
medicale.

Abilitatea de a benefi cia nu înseamnă că rezul-
tatul obţinut va fi  favorabil, ci mai degrabă că nevoia 
implică un potenţial benefi ciu, care de regulă este 
efectiv.

Benefi ciul nu este doar o problemă de statut al 
sănătăţii, ci poate include încurajare, îngrijire supor-
tivă, ajutorare. Multe probleme de sănătate ale unui 
individ, în special bolile infecţioase şi disabilităţile pe 
termen lung au un impact social şi asupra familiei in-
dividului sau îngrijitorilor. De aceea lista benefi ciari-
lor de pe urma satisfacerii nevoilor, include nu numai 
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pacientul, ci şi familia acestuia, precum şi persoanele 
care se ocupă de îngrijirea lui. Îngrijirea de sănătate 
include nu numai tratamentul, dar şi prevenţia, dia-
gnosticul, îngrijirea continuă, reabilitarea, îngrijirea 
paleativă.

Evaluarea nevoilor de îngrijiri de sănătate a po-
pulaţie include atât incidenţa diferitelor grade de se-
veritate ale unei afecţiuni şi prevalenţa efectelor sau 
complicaţiilor respectivei afecţiuni, cât şi efi cacitatea 
şi efectivitatea serviciilor de sănătate.

Incidenţa = numărul cazurilor noi de boală sau 
a condiţiilor care apar într-o perioadă dată de timp 

Prevalenţa = numărul total de cazuri de boală 
sau de condiţii care există la un moment dat în timp

Efi cacitatea = benefi ciul adus de o activitate în 
condiţii ideale

Efectivitatea = benefi ciul adus de o activitate 
deja desfăşurată

Serviciile inefi cace şi acele servicii inefective 
pentru care nu există potenţiali utilizatori, nu pot sa-
tisface nevoile. Pe lângă aceste elemente care ajută la 
evaluarea nevoilor de îngrijiri de sănătate, este nece-
sar să se obţină informaţii privind serviciile medicale 
existente. Este necesar să ne interesăm asupra acestor 
servicii deoarece putem să decidem care dintre servicii 
trebuie schimbate şi totodată să cunoaştem de ce re-
surse avem nevoie pentru a efectua aceste schimbări.

Incidenţa şi / sau prevalenţa, efectivitatea, ana-
liza cost / efectivitate şi serviciile existente formează 
trepiedul cu ajutorul căruia prestatorii de servicii de 
sănătate pot stabili politicile corespunzătoare de acţi-
une atunci când se recurge la evaluarea serviciilor de 
sănătate.

O problemă deosebită este aceea de a diferenţia 
nevoile de sănătate ale populaţiei de nevoile pentru 
îngrijiri de sănătate. Unii autori au sugerat că, pentru 
a nu se creea confuzie între aceşti termeni, ar fi  util să 
se eticheteze nevoile de sănătate ca „cerinţe de îngri-
jiri de sănătate“, această nouă formulare incluzând şi 
acceptabilitatea serviciilor de către utilizatori, precum 
şi nevoia relativă.
 Incidenţa şi / sau  →  Efectivitate şi
 prevalenţa analiza
  cost / efectivitate
 ↓ ↓
 Servicii existente Servicii existente

Fig 2. Ciclul serviciilor de sănătate

Nevoia de îngrijiri medicale există atunci când 
un individ are o afecţiune sau o disabilitate pentru 
care există un tratament sau îngrijire efectivă şi ac-
ceptabilă. Din punctul de vedere al clinicienilor, ne-
voia unui pacient pentru îngrijiri este văzută ca acea 
situaţie în care se încearcă să se facă tot ceea ce este 
posibil pentru acel pacient cu anumite particularităţi 
clinice. Totuşi, în această abordare nu sunt incluşi şi 
pacienţii care nu se prezintă la clinică pentru a primi 
asistenţă medicală. De asemenea, acest punct de ve-
dere nu ia în calcul de exemplu, costul tratamentelor 
aplicate, unele resurse care sunt valabile, par pentru 
clinician că vin de la sine, serviciile care au o efi cienţă 
dubioasă sunt totuşi folosite.

Pentru clinicieni tratarea tuturor solicitanţilor 
până la câştigarea la maximum a sănătăţii poate duce 
la cheltuieli mari ale bugetului. Există însă şi aspectul 
etic, astfel, la nivel individual decizia de a trata sau 
nu un pacient este adesea luată fără a se ţine cont de 
costul de oportunitate al tratamentului acordat acelui 
pacient în detrimentul altui pacient.

La nivel populaţional, aceste costuri de opor-
tunitate trebuie minimizate dacă sănătatea populaţiei 
este maximizată. Una din sarcinile evaluării nevoilor 
şi producerii de servicii este de a face o strânsă legă-
tură între sănătatea câştigată la nivel populaţional şi 
practica medicală la nivel de individ.

Nevoia de îngrijiri medicale este o noţiune dis-
tinctă de cererea şi oferta de servicii medicale. Atât 
cererea cât şi oferta sunt bazate pe paradigma micro-
economiei prin care indivizii cumpără / cer produse, 
pentru a le maximiza utilitatea, în timp ce furnizorii, 
vând / asigură produse în aşa fel încât să-şi maximi-
zeze profi tul.

Cererea de îngrijiri medicale există atunci 
când un individ consideră că are o nevoie medicală 
şi doreşte să primească îngrijiri medicale. Cu alte cu-
vinte, cererea este ceea ce consumatorul ar fi  dispus 
să plătească sau ce ar dori să folosească din gama de 
servicii medicale furnizate. 

Oferta este ceea ce este de fapt furnizat de pro-
ducătorii de servicii medicale. Utilizarea unui serviciu 
medical apare atunci când un individ foloseşte de în-
tr-adevăr acel serviciu.

Economiştii din domeniul sanitar au încercat să 
integreze nevoia cu cererea şi oferta de servicii de să-
nătate şi au subliniat faptul că insufi cienţa resurselor 
infl uenţează raţionamentul economic, întrucât, după 
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cum se ştie, nevoile nu sunt absolute. Unele nevoi sunt 
mai mari decât altele şi este posibilă o cuantifi care a 
diferenţei de nevoi, sub aspectul utilităţii acestora. Un 
argument care pledează în favoarea acestei aserţiuni 
l-a reprezentat introducerea unităţii de evaluare „ ani 
de viaţă câştigaţi ajustaţi calitativ“ („quality adjusted 
life years“ – QALY), precum şi a altor scale de eva-
luare a benefi ciului relativ. Totuşi, o aplicare a teoriei 
microeconomiei referitoare la costul marginal şi be-
nefi cii nu pare să fi e de mare ajutor în domeniul sănă-
tăţii, datorită difi cultăţii de a stabili o defi niţie clară a 
acestor noţiuni.

Nevoia nu este exprimată neapărat ca cerere, 
iar cererea nu este neapărat marcată de utilizare, în 
timp ce, pe de altă parte, poate exista cerere şi utilizare 
fără o nevoie reală pentru un anumit tip de serviciu de 
sănătate. Nevoia există atâta timp cât productivitatea 
marginală a unui tratament este pozitivă. Când efi ci-
enţa unui tratament este nulă, nevoia dispare, oamenii 
rămân în continuare bolnavi, dar dacă nu putem face 
nimic pentru ei (adică nu le putem oferi nici un tip 
de serviciu medical pentru afecţiunea de care suferă), 
rezultatul este că nu mai există nevoie.

Nevoile de îngrijiri medicale se modifi că în 
timp. Spre exemplu, dacă în perioada postbelică se 
considera că urmărirea dezvoltării somatice a copii-
lor este o sarcină clinică prioritară, în prezent această 
sarcină tinde să fi e atribuită exclusiv părinţilor. Un 
alt exemplu îl constituie modifi carea atitudinii faţă de 
endarterectomia carotidiană. Dacă în trecut aceasta 
era considerată ca o soluţie de preferat în prevenirea 
accidentelor cerebrale vasculare, astăzi, în urma unor 
studii epidemiologice amănunţite, această procedură 
chirurgicală îşi păstrează indicaţia doar în cazurile 
care au avut în antecedente un accident ischemic tran-
zitor, precum şi la cazurile la care obstrucţia carotidi-
ană, demonstrată angiografi c, depăşeşte 70%.

Nevoia este infl uenţată de determinanţii cultu-
rali, etici, precum şi de rezultatele cercetării medicale 
curente. Cererea pentru îngrijiri de sănătate este o 
cerere derivată, bazată pe dorinţa de a fi  sănătos, dar 
fără ca legătura dintre sănătate şi servicii de îngrijire 
a sănătăţii să fi e bine înţeleasă. Cererea exprimată de 
pacient este infl uenţată nu numai de factori sociali, 
culturali, educaţionali, informaţionali (mass-media), 
cât şi de medici, care acţionează ca „agenţi“ pentru 
pacienţii lor, transformând nevoile în cereri.

Oferta de servicii de sănătate, adesea chiar ne-
satisfăcătoare pentru nevoile indivizilor, poate fi  in-
fl uenţată de presiunea exercitată de medici care func-
ţionează ca arbitrii ai nevoilor, cererii şi ofertei de ser-
vicii medicale, la rândul ei, populaţia poate considera 
că este nevoie de mai multe servicii de sănătate. De 
asemenea, oferta poate fi  infl uenţată de factori poli-
tici, publici, inerţie, paternuri istorice.

Relaţia dintre dorinţe, cereri şi nevoi a fost de-
scrisă de Cooper şi Culyer în 1973 şi reactualizată de 
către Mooney în 1986, astfel:

Nevoia poate fi :
• nevoie cerută şi dorită
• nevoie necerută dar dorită
• nevoie necerută şi nedorită

De exemplu, în cazul ipotetic al unei paciente 
de sex feminin diagnosticată cu cancer de col uterin, 
există trei alternative de opţiune:

1) Dacă nu conştientizează că este bolnavă, ne-
voia de tratament este necerută şi nedorită.

2) Dacă doreşte un tratament, dar nu cere sfatul 
medicului curant decât atunci când este sufi cient de 
îngrijorată pentru starea ei de sănătate, atunci nevoia 
de tratament este dorită dar necerută.

3) Dacă persoana doreşte un tratament, cere 
sfatul medicului şi primeşte o schemă terapeutică co-
respunzătoare, atunci nevoia este dorită şi cerută. 

Legăturile de intercondiţionare între nevoile 
sanitare sunt redate în fi gura de mai jos:

COMPORTAMENTUL PACIENTULUI 
INFLUENŢAT DE BOALĂ

↓
CEREREA DE SERVICII 

MEDICALE
↓

JUDECATA CLINICĂ
↓

NEVOI DEFINITE DE MEDIC 
↓

 NEVOI  ← RAŢIONALIZARE → NEVOI 
 NESATISFĂCUTE SATISFĂCUTE

Fig 3. Interrelații între nevoile de sănătate

Există şi posibilitatea în care un tratament poate 
fi  cerut şi dorit dar nu este socotit a fi  necesar (de exem-
plu, unele tipuri de tratamente în chirurgia estetică). În 
cazul în care profesioniştii de sănătate nu consideră ca 
fi ind necesare unele tratamente, atunci acestea nu vor fi  
furnizate de către serviciile de sănătate. Acest lucru nu 
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se poate întâmpla în cazul unei pieţe în care consuma-
torul este suveran în luarea deciziilor.

Prin urmare, pe piaţa serviciilor de sănătate ne-
voile diferă în funcţie de persoana care le defi neşte: 
producătorul (medicul) sau consumatorul (pacientul) 
care nu posedă informaţiile specifi ce şi cunoştinţele 
medicale.

Cererea în serviciile de sănătate este fi nalizată 
în realitate prin realizarea unui compromis între ne-
voile resimţite şi /sau exprimate de populaţie, nevoile 
exprimate de furnizori şi posibilităţile de satisfacere.

Dacă simbolizăm grafi c nevoia, cererea şi 
oferta de servicii de sănătate, apar şapte situaţii dife-
rite, aşa cum se observă în schema de mai jos: 

Fig 4. Suprapunerea nevoilor, 
cererii și ofertei de servicii de sănătate 
(modifi cată după Stevens și Ra  ery).

În urma intersectării celor trei zone de interes 
rezultă următoarele arii de suprapunere utile de anali-
zat atunci când se doreşte informarea asupra folosirii 
serviciilor de sănătate:

Zona 1: există nevoi, dar fără cerere şi ofertă 
(de exemplu recuperarea şi reabilitarea după un infarct 
miocardic acut sau accident vascular cerebral – sunt 
servicii de care este nevoie dar care într-un anumit 
teritoriu, la un moment dat, nu sunt cerute sau oferite).

Zona 2: există cerere dar fără nevoi sau oferte 
(de exemplu, chirurgia estetică sau reeducarea fonato-
rie a pacienţilor laringectomizaţi).

Zona 3: există ofertă, dar fără nevoi sau cerere 
(de exemplu, operaţia cezariană la gravidele care au 
născut anterior tot prin intervenţie chirurgicală).

Zona A: convergenţa dintre nevoi, cerere şi 
oferte de servicii (situaţia ideală). Convergenţa este 
infl uenţată de tipul problemelor existente, situaţia so-
cială, regiune, participarea populaţiei etc.

Zona B: nevoi existente, cerinţe exprimate, 
lipsa serviciilor care va conduce la nemulţumirea po-
pulaţiei. Motivele nesatisfacerii nevoilor reale sunt di-
ferite: lipsa de resurse, nivel scăzut de acceptabilitate, 
accesibilitate redusă etc.

Zona C: nevoi existente, servicii disponibile, 
lipsa cererii exprimate. Unele servicii oferite de furni-
zori (medici), nu sunt solicitate de consumatori (paci-
enţi): servicii de imunoprofi laxie, examene de scree-
ning, examene medicale în masă etc.

Zona D: cerinţe exprimate, servicii existente, 
lipsa nevoii reale; în acest caz se ajunge la inefi caci-
tate şi risipirea resurselor.

Nevoile de sănătate exprimă dorinţa de a se 
soluţiona problemele de sănătate observate. Soluţio-
narea tuturor problemelor de sănătate identifi cate, nu 
este posibilă întotdeauna, în primul rând din raţiuni 
economice. Pentru aceasta este necesară ierarhizarea 
problemelor de sănătate, tocmai pentru a mobiliza 
ansamblul de intervenţii către problema de sănătate 
prioritară.




