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Rezumat

INTRODUCERE: Etica, moralitatea reunesc 
o serie de principii care ghidează comportamentul 
uman. Un domeniu cu totul aparte este etica în mana-
gementul sistemelor sanitare, care îmbină elemente de 
conduită morală care provin atât din principiile bioeti-
cii, cât și din cele care conduc deciziile manageriale.

OBIECTIV: Studiul de față este un studiu cali-
tativ fenomenologic și studiu de caz, în care analizăm 
documentele publice ale SCJM, pentru a regăsi mă-
sura în care strategia entității se ancorează în directi-
vele generale ale unui management al spitalelor etic. 

METODELE folosite au fost: Identifi carea în 
documentele publice ale SCJM a elementelor de ma-
nagement etic enunțați în literatura de specialitate și 
verifi carea conformitatății documentelor cu Standar-
dele de acreditare ale USP referitori la etică formulați 
de Autoritatea Națională de Management al Calității 
în Sănătate. 

REZULTATE: Prezentăm structurat în tabele 
conformitatea documentelor SCJM cu principiile 

enunțate în literatură și în directivele ANMCS. Putem 
vedea din acestea, că elementele de etică se regăsesc 
în totalitate, parțial sau deloc în documentele SCJM.

DISCUȚII: Am putut vedea din cele prezen-
tate că SCJM necesită unele îmbunătățiri în abordarea 
acestei teme.

Managerul are rolul de a furniza instrumentele, 
instruirea și resursele ca organizația condusă de el să 
respecte principiile eticii. Valorile asumate de organi-
zație vor fi  implementate atât la nivelele manageriale, 
cât și în activitățile curente. 

CONCLUZII: Considerăm că studiul de față a 
reușit să trateze în ansamblu subiectul asumat, refe-
rindu-ne la etica în strategia managerială prin analiza 
documentelor publice disponibile. Astfel, studiul de 
față a evidențiat atât punctele forte ale strategiei, cât 
și lacunele și oferă un punct de plecare concret pentru 
elaborarea strategiei manageriale viitoare, punctând 
toate acele aspecte care necesită o atenție sporită.
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Abstract

INTRODUCTION: Ethics, morality bring to-
gether a series of principles that guide human beha-
vior. A very special fi eld is ethics in the management 

of health systems, which combines elements of moral 
conduct that come from both the principles of bioe-
thics and those that guide managerial decisions.

PURPOSE: This study is a qualitative phe-
nomenological study and case study, in which we 
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analyze the public documents of the SCJM, to fi nd 
the extent to which the strategy of the entity is anc-
hored in the general guidelines of an ethical hospital 
management.

THE METHODS used were: Identifying in the 
public documents of SCJM the elements of ethical 
management stated in the literature and verifying the 
conformity of the documents with the Accreditation 
Standards regarding ethics formulated by the National 
Authority for Quality Management in Health.

RESULTS: We present structured in tables the 
conformity of the SCJM documents with the princi-
ples enunciated in the literature and in the ANMCS 
directives. We can see from these that the elements of 
ethics are found integrally, partially or not stipulated 
in the SCJM documents.

DISCUSSIONS: We could see from the 
above that the SCJM needs some improvements in 

addressing the issue of healthcare management ethics. 
The manager has the role of providing the tools, trai-
ning and resources for the organization he leads to 
respect the principles of ethics. The values   assumed 
by the organization will be implemented both at the 
managerial levels and in the current activities.

CONCLUSIONS: We consider that the present 
study managed to treat as a whole the assumed sub-
ject, referring to the ethics in the managerial strategy 
by analyzing the available public documents. The pre-
sent study highlighted both the strengths of the stra-
tegy and the shortcomings and provides a concrete 
starting point for the development of the future ma-
nagement strategy, pointing out all those aspects that 
require increased attention.

KEY-WORDS: etichs, management, hospital

Introducere

Etica, moralitatea reunesc o serie de principii 
care ghidează comportamentul uman. Ca și ramură a 
fi lozofi ei, etica este cea care caută răspunsuri la în-
trebări precum: Ce e bine și ce este rău? Ce este mo-
ral? Ce este amoral? Cum este bine a se proceda? (1) 
Aceste întrebări au aplicații specifi ce atât în domeniul 
medical – denumită etică medicală sau bioetică, la fel 
ca în domeniul managementului. Astfel va fi  un do-
meniu cu totul aparte etica în managementul sisteme-
lor sanitare, ea îmbinând elemente de conduită morală 
care provin atât din principiile bioeticii, cât și din cele 
care conduc deciziile manageriale. (2)

Caracterul etic sau neetic al unei organizații, 
companii sau instituții devine un subiect cu atât mai 
actual, cu cât secolul XXI., cu toate schimbările – teh-
nologice, climatice, fi nanciare, are un impact defi nitor 
în viețile oamenilor, iar normele cândva recunoscute 
par să își piardă relevanța. Cu cât avansăm în dez-
voltare, cu atât mai mult începem să vorbim despre 
morala acestei dezvoltări. (3, 4)

Considerăm de o importanță actuală subiectul 
eticii în management, astfel prin lucrarea de diserta-
ție elaborată în cadrul Universității de Medicină, Far-
macie, Tehnologie și Științe „G.E.Palde“ din Târgu 

Mureș, am dorit să îl studiem prin referire la particula-
ritățile unui spital public, de stat, din România. Ne-am 
propus să analizăm, în prizma literaturii de specia-
litate, în ce măsură etica face parte din strategia de 
management a Spitalului Clinic Județean Mureș din 
Târgu Mureș, România (în text SCJM). Metoda prin 
care am tratat subiectul de față a fost un studiu calita-
tiv, de analiză a documentelor publice ale institutiei, 
cu identifi carea elementelor de management etic în 
rândurile acestora, pe de o parte, si compararea ra-
poartelor de activitate și a celorlaltor documente ma-
nageriale ale spitalului cu Standardele de Acreditare 
referitoare la Etica medicală și drepturile pacienților 
emise de Autoritate Națională de Management al Ca-
lității în Sănătate (în text ANMCS), de cealaltă parte.

Orice organizație pretinde prin misiunea asu-
mată să respecte standarde de etică, însă din punct de 
vedere al practicii, în realitatea de zi cu zi, acest lucru 
poate fi  omis de pe lista priorităților. Prin lucrarea de 
față dorim să atragem atenția asupra importanței su-
biectului, pornind de la premisa că un management etic 
este imperativ dezvoltării unei instituții medicale pe 
termen lung, și că o abordare etică a strategiei de ma-
nagement a companiei/spitalului va fi  mai benefi că or-
ganizației comparativ cu neglijarea acestui aspect.(5,6)
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Materiale și metode

Studiul de față este un studiu calitativ fenome-
nologic și studiu de caz, în care analizăm documen-
tele publice ale SCJM, pentru a regăsi măsura în care 
strategia entității se ancorează în directivele generale 
ale unui management al spitalelor etic. 

Locul de desfășurare al studiului: Spitalul Cli-
nic Județean Mureș, Târgu Mureș, România

Procedura de analiză a datelor: Analiza și com-
pararea documentelor publice

Metodele folosite au fost :
1. Identifi carea în documentele SCJM a ele-

mentelor de management etic enunțați în literatura de 
specialitate 

2. Identifi carea documentelor publice referi-
toare la strategie ale SCJM și verifi carea conformi-
tatății acestora cu Standardele de acreditare ale USP 
referitori la etică formulați de Autoritatea Națională 
de Management al Calității în Sănătate. 

Pentru realizarea acestora vor fi  analizate: ra-
poartele de activitate ale spitalului, misiunea, viziu-
nea, obiectivele strategice, planul de management, 
codul de etică și de conduită, regulamentul intern, re-
gulamentul de organizare și funcționare.

Rezultate

1. Identifi carea în documentele SCJM a ele-
mentelor de management etic și responsabilitate soci-
ală a organizației enunțați în literatura de specialitate

A. Un leadership etic
În documentul Regulamentul intern al SCJM, 

valabil din ianuarie 2015, regăsim atribuțiile persoane-
lor afl ate în conducerea spitalului. Printre acestea, se 
enumeră rolul managerului de a urmări implementarea 
protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalu-
lui, a modului de aplicare a prevederilor legale privind 
drepturile pacienților. Rapoartele de activitate refl ectă 
tendința activităților manageriale de a realiza un lea-
dership etic. Pe baza documentelor, putem constata o 
abordare generală a eticii, fără referire la acțiunile prac-
tice, concrete care vizează respectarea acestora. (7)

B. Existența unui cod de etică și de conduită al 
organizației

Se distinge noţiunea de cod de etică de cel de 
conduită, cele două reprezentând două documente 

separate cu rol diferit. Codurile de etică au la bază 
principiile, valorile şi misiunea unei organizaţii, 
având un rol mai general, iar codul de conduită deta-
liază obligaţiile legale şi modul concret în care anga-
jaţii unei companii trebuie să se comporte.

În rândul documentelor publice ale spitalului 
nu se regăsește un cod de etică.

Regăsim un cod de conduită, publicat in 2013 
și valabil actualmente. (7)

C. Existența unui comitet de etică
În structura spitalului regăsim ca și constituită 

și funcțională consiliul etic, și se face o distingere a 
acestuia de comisia locală de etică.

Privind comisia locală de etică, se specifi că ro-
lul și procedura prin care comisia aprobă accesul la 
informații pentru cercetare științifi că și studii clinice.

Legat de consiliul etic al spitalului, regăsim in-
formații privind principiile de funcționare și atribuți-
ile acesteia în Regulementul intern al spitalului. Prin-
tre acestea se enumeră funcția acestuia de a promova 
valorile eticii în rândul personalului, de a verifi ca vul-
nerabilitățile etice, analizarea regulamentelor interne 
pentru a verifi ca conformitatea acestora cu normele 
etice, analizarea cazurilor de dileme sau dubiu, emite 
avize etice referitoare la incidentele semnalate și in-
formează managereul în legătură cu toate aceste as-
pecte. (7,8)

D. Prezența în organizație a unor ofi țeri de 
etică

Nu găsim referire la existența acestuia.

E. Demersuri pentru formarea personalului în 
domeniul eticii

În rapoartele de activitate regăsim informații 
referitoare la formarea cadrelor medicale în privința 
normelor de etică și conduită.

În raportul de activitate al directorului de îngri-
jiri se specifăcă: „Printre temele obligatorii prelucrate 
cu personalul din subordine au fost cele referitoare la 
legislaţia în vigoare referitoare la drepturile pacien-
ţilor, drepturile şi obligaţiile asiguratului, păstrarea 
confi denţialităţii datelor şi anonimatului pacientului. 
„Astfel de alte referiri nu regăsim în documente. (7)

Identifi carea documentelor publice referitoare 
la strategie ale SCJM și verifi carea conformitatății 
acestora cu Standardele de acreditare ale USP referi-
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tori la etică formulați de Autoritatea Națională de Ma-
nagement al Calității în Sănătate (ANMCS) 

Am regăsit Standardele de acreditare referitori 
la etică și drepturile pacienților emiși de ANMCS pu-
blicați pe pagina de web a instituției. (9) 

Referitor la activitatea spitalului SCJM, pe pa-
gina de web a acestuia, ca și documente privind stra-
tegia organizației, putem regăsi 

- rapoartele de activitate făcute publice, aces-
tea fi ind în număr de două, respectiv pentru anul 2016 
și cel pentru 2017 semestrul 1. (la data redactării lu-
crării, iunie 2020)

- misiunea, viziunea, obiectivele strategice ale 
spitalului

- planul de management al spitalului
- regulamentul intern, regulamentul de organi-

zare și funcționare, codul de conduită (7)

Subliniem că în toate aceste documente nu se 
alocă un subcapitol separat referitor la activitatea 
demarată în sensul păstrării conduitelor etice, aceste 
informații se regăsesc total, parțial sau deloc printre 
rapoartele referitoare la diverse alte aspecte ale acti-
vității spitalului.

Raport de activitate 2016 Raport de activitate 
2017 sem 1

Reglementat 
în alte documente

03.01.01.Cr Spitalul asigură con-
formitatea practicii medicale cu 
normele etice și legale care se aplică 
consimțământului informat (CI)

Nespecifi c
– În raportul privind ac-
tivitatea directorului me-
dical:
– În raportul de activitate 
al directorului de îngrijiri
– În subcapitolul Activita-
tea Comisiei de monitori-
zare a Controlului Intern

Fără referire Da 
– În Regulamentul de orga-
nizare si funcționare:
Nespecifi c
– În atributiile directorului 
medical

03.01.01.02 C Identifi carea vulnera-
bilităților în procesul obținerii con-
simțământului informat al pacienților 
este o preocupare a spitalului. 

Fără referire Fără referire Nespecifi c
– În Regulamentul de Or-
ganizare si Functionare, la 
subcapitolul atribuțiile Con-
siliului de etică:
si riscurile apărute, propune 
măsuri de prevenire a co-
ruptiei

03.01.02 Cr Spitalul prevede măsuri 
pentru conformitatea practicii medi-
cale cu normele etice și legale care 
se aplică confi dențialității datelor 
medicale ale pacientului.

Da
– În raportul privind ac-
tivitatea directorului me-
dical:

Fără referire Da
– În Regulamentul de orga-
nizare si funcționare:
– În atributiile directorului 
medical:
– La subcapitolele privind 
atributiile asistentei medi-
cale, brancardierilor:
– La capitolul reglementări 
privind FOCG

Tabelul nr. 1. Spitalul promovează respectul pentru autonomia pacientului.
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Raport de activitate 2016 Raport de activitate 
2017

Reglementat în alte 
documente

03.02.01 Cr. Spitalul are politici de 
prevenire a discriminării în acorda-
rea serviciilor medicale.

Fără referire Fără referire Da
– În Regulamentul de orga-
nizare și funcționare

03.02.01.02 C Consiliul etic este 
constituit, este funcțional și are 
reglementată activitatea la nivelul 
spitalului.

Fără referire la consiliul etic
Referire la Comisia locală 
de etică, În raportul privind 
activitatea directorului me-
dical:

Fără referire Da
– In regulamentul de orga-
nizare și funcționare

03.02.02 Cr Spitalul asigură accesul 
la informațiile medicale personale.

Nespecifi c
– În raportul privind activi-
tatea directorului medical:

Fără referire Nespecifi c
– In regulamentul de orga-
nizare și funcționare

03.02.03 Cr Spitalul asigură conditii 
pentru exercitarea dreptului pacien-
tului la a doua opinie medicală.

Fără referire Fără referire Nespecifi c
– In regulamentul de orga-
nizare și funcționare

03.02.04 Spitalul este preocupat de 
protecția pacienților în relația cu 
mediul extern.

Fără referire Fără referire Da
– In regulamentul de or-
ganizare și funcționare, 
la subcapitolul Informații 
presă:

03.02.05 Spitalul reglementează 
înregistrarea audio/foto/video a pa-
cienților în scop medical/didactic/de 
cercetare și pentru evitarea acuzații-
lor de malpraxis.

Nespecifi c
– Activitatea Comisiei de 
monitorizare a Controlului 
Intern

Nespecifi c Parțial
În regulamentul de organi-
zare și funcționare

Tabelul nr. 2. Spitalul respectă principiul echității și justiției sociale și drepturile pacienților.

Raport de activitate 2016 Raport de activitate 
2017

Reglementat în alte 
documente

03.03.01 Cr Spitalul impune limita-
rea practicii la sfera de competență 
deținută în cadrul specialității.

Da
În raportul directorului me-
dical:
În raportul de activitate al 
directorului de îngrijiri:

Nespecifi c
În secțiunea referi-
toare la activitățile in 
domeniul manage-
mentului calitatii

Da
În Regulamentul de organi-
zare și funcționare:

03.03.02 Cr Depășirea limitelor 
competenței este permisă în interesul 
pacientului. 

Fără referire Fără referire Fără referire

Tabelul nr. 3. Spitalul promovează principiile binefacerii și nonvătămării.
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Discuții

Un management etic al spitalelor este o provo-
care pentru specialiștii în domeniu, care pun în ba-
lanță multe aspecte ale managementului. Am putut 
vedea din cele prezentate că SCJM necesită unele îm-
bunătățiri în abordarea acestei teme.

Managerul are rolul de a furniza instrumentele, 
instruirea și resursele ca organizația condusă de el să 
respecte principiile eticii. Valorile asumate de organi-
zație vor fi  implementate atât la nivelele manageriale, 
cât și în activitățile curente. 

În literatura de specialitate apare noțiunea de 
calitatea eticii, care are rolul de a ajuta organizațiile să 
umple golurile prin prioritizarea sistematică, promo-
varea, măsurarea și îmbunătățirea performanței legate 
de etică, la fel cum fac și cu alte imperative organiza-
ționale. Calitatea etică înseamnă că practicile din în-
treaga organizație sunt în concordanță cu standardele 
etice, normele sau așteptările pe scară largă acceptate 
pentru organizație și personalul acesteia. (10)

Modelul Integrated Ethics propune următoa-
rele domenii ale eticii spitalelor: Luarea deciziilor 
partajate cu pacienții, Practici etice în îngrijirea de 
sfârșit a vieții, Practici etice la începutul vieții, Con-
fi dențialitatea pacientului, Profesionalismul în îngri-
jirea pacienților, Practici etice în alocarea resurselor, 
Practici etice în afaceri și management, Practici etice 
în cercetare, Practici etice la locul de muncă de zi cu 
zi. (10) 

Toate aceste directive formulate pe plan inter-
național, care pornesc de la situații practice cu care 
s-au confruntat specialiștii din domeniu, sunt un spri-
jin pentru organizarea managementului spitalelor din 
toată lumea, astfel și a celor din țara noastră, și merită 
a fi  studiate.

Concluzii

În urma celor prezentate putem afi rma că în 
lucrarea de față am reușit să analizăm strategia de 
management a Spitalului Clinic Județean Mureș re-
ferindu-ne la domeniul eticii. Am trecut în revistă 
conceptele în tema eticii spitalelor și am analizat do-
cumentele publice ale SCJM, comparându-le cu prin-
cipiile enunțate în literatura de specialitate în dome-
niul managementului spitalelor și indicatorii de etică 
stabiliți de ANMCS. 

Concluziile studiului nostru sunt următoarele:
1. Referitor la elementele literaturii în dome-

niu, Spitalul Clinic Județean Mureș dispune de comi-
tet de etică, cod de conduită, are parțial un leaderschip 
etic și are demersuri pentru formarea personalului în 
domeniul eticii. Spitalul însă nu dispune de un cod de 
etică și de un ofi țer de etică.

2. Standardele ANMCS nu apar ca și capitol 
distinct în Rapoartele anuale ale SCJM.

3. Standardele privind autonomia pacientului 
sunt îndeplinite parțial, fără o elaborare sufi cientă re-
feritor la vulnerabilitatea pacienților în fața consimță-
mântului informat

4. Standardele privind justiția, echitatea și 
drepturile pacienților sunt prezente în documentele 
spitalului, lipsind referiri la accesul pacienților la in-
formațiile medicale personale, exercitarea dreptului 
pacienților la a doua opinie

5. Standardele referitoare la binefacere sunt 
prezente parțial în strategia spitalului, cu referiri la 
păstrarea competenței specialităților, dar fără referire 
la situațiile în care pentru binele pacientului aceste 
competențe necesită a fi  depășite

6. Considerăm că SCJM necesită îmbunătățirea 
strategiei manageriale referitor la capitolul etică prin:

– Realizarea unor activități concrete pentru a 
avea un leadership etic

– Elaborarea unui cod de etică și înnoirea codu-
lui de conduită

– Desemnarea unui ofi țer de etică
– Implementarea unor cursuri de formare regu-

late pentru formarea în domeniul eticii, cu abordarea 
atât a principiilor teoretice cât și soluționarea de ca-
zuri practice

– Îmbunătățirea practicilor referitoare la auto-
nomia pacienților, principiile echității și binefacerii, 
cu implementarea de activități concrete mai ales în 
domeniile indicatorilor care sunt defi citari.

1. Opinăm pentru elaborarea unei strategii 
manageriale cu elemente concrete privind domeniul 
eticii, cu reînnoirea documentelor generale periodic, 
actualizat

2. Considerăm că SCJM ar necesita o îmbună-
tățire a transparenței decizionale, prin publicarea do-
cumentelor curente și a rapoartelor ofi ciale la zi 

Considerăm că studiul de față a reușit să trateze 
în ansamblu subiectul asumat, referindu-ne la etica 
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în strategia managerială prin analiza documentelor 
publice disponibile. Astfel, studiul de față a eviden-
țiat atât punctele forte ale strategiei, cât și lacunele. 
Considerăm că această analiză oferă un punct de ple-
care concret pentru elaborarea strategiei manageriale 
viitoare, punctând toate acele aspecte care necesită o 
atenție sporită.

Bibliografi e

1. Zanc I, Lupu I. Bioetica medicală. Principii, dileme, 
soluţii. Cluj-Napoca: EdituraMedicală Universitară „Iuliu Haţie-
ganu“; 2009.

2. Aluaș M. Bioetica Medicală. Curs pentru studenți. Cluj 
Napoca: Editura Medicală Universitară Iuliu Hațieganu, 2016.

3. Bright DS, Cortes AH – Principles of Management. 
Houston, Texas: Open Stax, 2019.

4. Marian L – Managementul Sistemelor de Sănătate – 
Curs pentru studenții programului de masterat MSS, Târgu 
Mureș, 2019, 1:10-14.

5. Darr K: Ethics in Health Services Management. Bal-
timore, Maryland: Health Professions Press, 2019.

6. Iavicoli S, Valenti A, Gagliardi D, Rantanen J. Ethics 
and Occupational Health in the Contemporary World of Work. 
International journal of environmental research and public health, 
2018: 15(8), 1713.

7. Pagina de internet a Spitalului Clinic Judetean Mureș, 
https://spitaljudeteanmures.ro/ accesat la 29.08.2020 

8. Ordinul nr. 145/2015 pentru aprobarea componenței și 
a atribuțiilor consiliului de etică ce funcționează în cadrul spitale-
lor https://lege5.ro/Gratuit/gu3tcobsg4/ordinul-nr-145-2015-pen-
tru-aprobarea-componentei-si-a-atributiilor-consiliului-de-eti-
ca-ce-functioneaza-in-cadrul-spitalelor accesat la 29.08.2020

9. Pagina de internet a Autorității Naționale de Manage-
ment al Calității în Sănătate https://anmcs.gov.ro/web/ accesat la 
29.08.2020

10. Fox E, Bottrell M – Integrated ethics: An innovative 
program to improve ethics quality in health care. The Innovation 
Journal: The Public Sector Innovation Journal, Vol. 15(2), article 
8. 2010.


