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Planul de activitate al managerului 

sistemului de management al calităţii pe anul 2018 

Nr. 
d/o 

Activităţile preconizate Instrument Termenii 

1 . Raportarea despre activitatea 
desfasurată în anul 2017 

Alcatuirea şi prezentarea 
raportului 

ianuarie 

2. Corespunderea 
documentaţiei în 
subdiviziuni conform 
Nomenclatorului aprobat 

Verificarea prezentei registrelor 
şi dosarelor conform 
nomenclatorului si 

5 

corectitudinii atribuirii 
indicilor 

ianuarie 

3. Evaluarea perfectării în scris 
a consimţământului informat 
al pacientului la orice 
prestaţie medicală, cercetare 
stiintifică 

Inspecţia vizuală selectivă pe 
eşantion a consimţămintelor 
informate din fişele medicale ale 
bolnavilor de staţionar trataţi în 
anul 2017 

ianuarie 
februarie 

4. Monitorizarea procesului de 
instruire intern 

Evaluarea petrecerii instruirilor 
privind cunoaşterea ordinelor 
de bază în vigoare, normativelor 
hemotransfuzionale, prezenţa la 
instruiri a colaboratorilor, 
rezultatele colocviilor susţinute 
de către colaboratori 

martie 

5. Identificarea problemelor 
necesare a fi abordate şi 
soluţionate 

Efectuarea chestionării 
anonime a colaboratorilor, 
privitor la expunerea liberă a 
viziunii ce ţine de îmbunătăţirea 
acordării asistenţei medicale, 
modernizarea bazei tehnico-
materiale a instituţiei, sporirea 
imaginii instituţiei 

semestrial 

6. Evaluarea aspectului fizic a 
colaboratorului medical 

Inspecţia vizuală prin 
subdiviziuni a prezenţei 
ecusonului la colaboratorii 
instituţiei (cu specificarea 
numelui şi funcţiei ocupate) 
conform cerinţelor 

aprilie 
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7. Efectuarea auditului repetat 
în secţia anatomia patologică 

Verificarea masurilor 
întreprinse, reieşind din 
concluziile efectuate în cadrul 
auditului din octombrie 2017 

mai 

8. Efectuarea auditului în secţia 
anesteziologie şi terapie 
intensiva 

Verificarea îndeplinirii actelor 
normative în vigoare, 
corectitudinea oformarii 
documentaţiei medicale 

iunie 

9. Siguranţa pacienţilor oferită 
prin dispozitive medicale, 
aparataj tehnic 

Analiza registrelor şi 
documentaţiei respective 
privind valabilitatea exploatării 

iulie 

10. Evaluarea prezenţei şi 
cunoaşterii actelor normative 

? 

(extraselor) ce vizează 
* 

supravegherea şi controlul 
infecţiilor nosocomiale 

Evaluarea secţiilor (vizual) 
privind prezenţa actelor 
normative şi interogarea 
personalului medical 

august 

11. Aprecierea gradului de 
satisfacţie a pacienţilor 
spitalizaţi 

Chestionarea pacienţilor 
privitor la condiţiile hoteliere, 
alimentaţie şi menajerie, 
integritate profesională, 
consilierea lor despre riscurile, 
complicaţiile şi beneficiile 
procedurilor medicale 
efectuate, regimul zilnic cu 
analiza rezultatelor sondajelor 

trimestrial 

12. Oferirea drepturilor 
pacienţilor cu privire la 
informaţie 

Evaluarea standurilor cu 
materiale informative pentru 
pacienţi 

septembrie 

13. Asigurarea sanatatii şi 
securităţii în muncă a 
salariaţilor 

Inspecţia vizuală selectivă pe 
secţii a fişelor personale de 
instruire pentru fiecare salariat 

octombrie 

14. Evaluarea întocmirii fiselor 
5 

de post 
Verificarea perfectăţii fişelor de 
post conform modelului nou 
aprobat pentru fiecare funcţie 

noiembrie 

15. Pregătirea Institutului către 
acreditare repetata 

Emiterea ordinului intern 
Efectuarea autoevaluării privind 
corespunderea şi ajustarea 
activităţii fiecărui subdiviziuni 
la standardele CNEAS 

decembrie 

Manager al S.M.C. c / ^ l x ^ Ludmila Cîrciumari 
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