Ce poate primi în plus un pacient care merge să se trateze
la o unitate sanitară acreditată?
Pacientul care se adresează unei unități sanitare
acreditate va avea siguranța că va fi corect informat asupra
problemelor lui de sănătate, asupra posibilităților
respectivei unități sanitare, de a i le trata și asupra
asigurării continuității îngrijirii medicale până la rezolvare.
Într-o unitate sanitară acreditată există condiţii pentru
aplicarea cele mai bune practici în domeniu și pentru luarea
tuturor măsurilor pentru a evita riscurile ca pacientul să
sufere prejudicii de orice fel pe durata tratamentului
aplicat în respectiva unitate sanitară.

Cât timp este valabilă acreditarea?
Acreditatea este valabilă 5 ani. În acest interval ANMCS
colaborează cu personalul din respectiva unitate acreditată
în cadrul unui proces de monitorizare continuă a activității,
stimulând astfel preocuparea profesioniștilor din unitățile
medicale acreditate să fie consecvenți în respectarea
regulilor pentru îmbunătățirea continuă a calității
serviciilor oferite.

 Ce se întâmplă cu un spital care nu obține acreditarea?
Lipsa acreditării nu interzice funcționarea, deci unitățile
sanitare neacreditate vor putea funcționa în baza
Autorizației Sanitare de Funcționare dar fară a primi
finanțare din fonduri publice.
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SPUNE-NE DESPRE EXPERIENȚA TA ÎN SISTEMUL SANITAR

HARTA ACREDITĂRII
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ANMCS

ANMCS

Cine suntem?

 ÎNSEMNELE ACREDITĂRII

Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în
Sănătate (ANMCS) este o instituţie publică cu personalitate
juridică, organ de specialitate al administraţiei publice
centrale în domeniul managementului calităţii în sănătate,
care funcţionează în subordinea Guvernului şi coordonarea
prim-ministrului.

Însemnul
"Acreditat"
însoțit de categoria de
acreditare ( I, II, III, IV, V)

Care sunt însemnele acreditării și unde trebuie afișate ?

Ce facem?
Scopul ANMCS constă în asigurarea şi îmbunătăţirea
continuă a calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei
pacientului, prin standardizarea şi evaluarea serviciilor de
sănătate şi acreditarea unităţilor sanitare.

Care sunt categoriile de acreditare ?
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Cine sunt cei care evaluează unitățile
sanitare?
Cei care evalueaza spitalele se numesc evaluatori.
Evaluatorul este o persoana fizică, specializată în domeniul
managementului calității serviciilor de sănătate, care a
obținut, în condițiile legii, certificatul de absolvire a
programului de formare și perfecționare pentru evaluatori
de servicii de sănătate.
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Categoria a II a ‐ ACRE DITAT CU RECO

II

Ce este acreditarea?

Acreditarea este modalitatea prin care se demonstrează
că o unitate medicală face eforturi să acorde îngrijiri
medicale care să satisfacă așteptările pacienților, atât din
punct de vedere al rezultatelor, cât și din punct de vedere al
condițiilor în care se acordă. ANMCS verifică modul în care se
acordă serviciile medicale și evaluează în ce măsură acesta
corespunde standardelor de acreditare.
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Pe cine acredităm?
Unitățile sanitare cu paturi publice și private
Unitățile sanitare din ambulatoriu publice și private

Serviciile de sănătate acordate de unitățile sanitare
din ambulatoriu:
Paraclinic radiologie și imagistică medicală
Paliație în ambulatoriu
Urgență prespital
Îngrijiri medicale la domiciliu
Dispozitive medicale personalizate conform unei
prescripții medicale
Ambulatoriu de specialitate
Paraclinic laborator de analize medicale
Medicina fizică și reabilitare
Asistența medicală primară
Medicina dentară.

La ce folosește acreditarea?
Acreditarea confirmă că o unitate dispune de resursele și
de competențele profesionale necesare pentru a acorda
îngrijiri medicale în specialitățile pe care le are în structură,
respectând siguranța pacienților și a angajaților săi.
Prin acreditare, se validează conformitatea serviciilor de
sănătate, efectuate de către unitățile sanitare, cu
standardele elaborate de ANMCS, ceea ce înseamnă că o
unitate medicală face eforturi să acorde îngrijiri medicale,
care să satisfacă așteptările pacienților, atât din punct de
vedere al rezultatelor, cât și din punct de vedere al
condițiilor în care se acordă acestea.

Cum află pacientul că se adresează unei unități
medicale acreditate?
Pacientul află dacă o unitate medicală este sau nu
acreditată:
- pagina de internet a ANMCS, secțiunea Harta Acreditării
(https://anmcs.gov.ro/web/harta-acreditarii)

- pagina de internet a spitalului sau
- Monitorul Oficial.

