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Figure 1. PHC as the cornerstone for achieving UHC and the SDGsV
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Context

AMP ca vehicul principal pentru realizarea accesului 
universal la servicii de sănătate și a ODD
După cum se subliniază în Declarația de la Alma-Ata din 1978 și, 40 de ani mai târziu, în documentul din 
2018 al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și al Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) 
A vision for primary health care in the 21st century: towards universal health coverage and the 
Sustainable Development Goals [Viziune privind asistența medicală primară în secolul XXI: către accesul 
universal la servicii de sănătate și Obiectivele de dezvoltare durabilă], asistența medicală primară (ASP) 
constituie o abordare privind sănătatea la nivelul întregului guvern și al întregii societăți care îmbină trei 
componente de bază: politici și măsuri multisectoriale; persoane și comunități capacitate; și asistența 
medicală primară și funcțiile esențiale ale serviciilor publice de sănătate, ca nucleu al serviciilor 
integrate de sănătate (1, 2). Prin reunirea acestor trei componente, AMP creează premisele realizării 
accesului universal la servicii de sănătate (AUSS) și Obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) legate de 
sănătate. O abordare AMP poate ajuta țările să optimizeze în mod echitabil nivelul și distribuția stării de 
sănătate și bunăstării, concentrându-se asupra nevoilor și preferințelor oamenilor (atât la nivel individual, 
cât și al comunității) cât mai devreme posibil de-a lungul continuumului asistenței medicale - de la 
promovarea sănătății și prevenirea bolilor până la diagnosticare, tratament, reabilitare și îngrijiri paliative 
– și cât mai aproape de mediile de zi cu zi ale oamenilor.

În 2019, statele membre și-au reafirmat angajamentul de a consolida AMP în vederea realizării 
sănătății pentru toți, fără nicio distincție, prin Declarația de la Astana, adoptată la cea de-a șaptezeci 
și doua Adunare Mondială a Sănătății prin rezoluția WHA72.2 privind asistența medicală primară, și în 
2019, prin Declarația politică a Reuniunii la nivel înalt privind accesul universal la servicii de sănătate 
(3-5). Evenimentele recente au exercitat presiuni și mai mari asupra țărilor, pentru a avea capacitatea 
de a răspunde rapid în caz de pandemie, continuând să protejeze sănătatea și bunăstarea propriilor 
cetățeni, subliniind și mai mult necesitatea de a investi în consolidarea sistemelor de sănătate 
reziliente, având ca fundație asistența medicală primară.

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_R2-en.pdf
https://www.un.org/pga/73/wp-content/uploads/sites/53/2019/07/FINAL-draft-UHC-Political-Declaration.pdf
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În plus, asistența medicală primară accelerează progresele către realizarea actualelor obiective și priorități 
al OMS, inclusiv: Al treisprezecelea program general de lucru al OMS 2019-2023 și cadrul de rezultate 
aferent acestuia, cu triplul său obiectiv axat pe promovarea sănătății, menținerea lumii în siguranță 
și deservirea celor vulnerabili; planul global de acțiune pentru o viață sănătoasă și bunăstare pentru 
toți, inclusiv „acceleratorul“ de asistență medicală primară; cadrul OMS privind serviciile de sănătate 
integrate centrate pe oameni; și cadrul de acțiune al OMS pentru consolidarea sistemelor de sănătate în 
vederea îmbunătățirii rezultatelor în materie de sănătate și cele șase componente ale acestuia (6).

AMP în contextul mondial actual
Este important să avem în vedere rolul AMP în contextul pandemiei de COVID-19 și modul în 
care aceasta poate contribui la dezvoltarea unui sistem de sănătate rezilient. În timpul pandemiei 
de COVID-19, factorii decizionali s-au concentrat pe asigurarea necesarului de echipamente și 
consumabile și a capacității spitalicești, și mai puțin pe rolul AMP. Faptul că, inițial, nu s-a acționat și nu 
s-a investit în rolul AMP în sprijinirea răspunsului la pandemie a încetinit răspunsul eficient în multe țări 
și a condus la întreruperea acordării serviciilor, în special pentru populațiile vulnerabile.

Sistemele puternice orientate către AMP din unele țări au reușit să mențină accesul la serviciile 
esențiale și să reducă la minimum complicațiile (și/sau decesele) cauzate de COVID-19. AMP este 
fundamentală pentru serviciile de sănătate reziliente și este esențială pentru furnizarea de asistență 
medicală în timpul și după pandemia COVID-19. Mai mult, din perspectivă economică, costul AMP 
este relativ scăzut și poate reduce nevoia de intervenții costisitoare.

Cadrul de monitorizare și evaluare pentru AMP
Pentru a asigura consolidarea continuă a AMP, țările trebuie să fie capabile să evalueze modul în care 
deciziile, măsurile și investițiile abordează factorii determinanți mai largi ai sănătății, îmbunătățind 
în același timp gradul de acoperire al serviciilor, protecția împotriva riscurilor financiare și, în cele 
din urmă, sănătatea indivizilor și a populațiilor. Concomitent cu demersurile țărilor de a-și reorienta 
sistemele de sănătate în jurul principiilor AMP, documentul de față răspunde solicitării exprimate de 
statele membre prin rezoluția WHA72.2 privind asistența medicală primară de a primi îndrumări pentru 
evaluarea, urmărirea și monitorizarea performanței AMP în vederea accelerării progresului către AUSS 
și ODD legate de sănătate (3). Indicatorii și cadrul conceptual de monitorizare și evaluare din prezentul 
document au la bază și sprijină cele 14 pârghii ale Cadrului operațional pentru asistența medicală 
primară(6). Indicatorii și cadrul au făcut obiectul unei revizuiri tehnice și mai multor etape de consultare 
cu țările, societatea civilă și cadre universitare și experți de prim rang în domeniul AMP. Documentul 
de față este în concordanță cu activitatea OMS vizând monitorizarea AUSS și ODD, inclusiv cu cel de-
al treisprezecelea program de lucru al OMS, precum și cu alte demersuri globale de monitorizare a 
sistemului de sănătate, reducând astfel la minimum obligațiile de raportare la nivel de țară și reducând 
riscul de duplicare. Rezultatul acestei armonizări și consultări extinse constă într-o listă de indicatori pe 
care țările îi pot folosi și prioritiza, în funcție de contextul național și de nevoile de sănătate specifice, 
conform unei abordări adecvate maturității sistemului propriu de sănătate.

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_R2-en.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789240017832
https://www.who.int/publications/i/item/9789240017832
https://www.who.int/about/what-we-do/thirteenth-general-programme-of-work-2019---2023
https://www.who.int/about/what-we-do/thirteenth-general-programme-of-work-2019---2023


Figure 1. PHC as the cornerstone for achieving UHC and the SDGs1

1.  Introducere

Pe baza rezoluțiilor anterioare ale Adunării Mondiale a Sănătății, prin Declarația de la Astana, statele 
membre și-au reafirmat angajamentul față de AMP ca piatră de temelie a sistemelor de sănătate 
durabile pentru realizarea accesului universal la servicii de sănătate (AUSS) și a Obiectivelor de 
dezvoltare durabilă (ODD) legate de sănătate, și s-au angajat să adopte „alegeri politice ambițioase 
în materie de sănătate în toate sectoarele”, „să construiască sisteme de asistență medicală primară 
durabile”, „să capaciteze indivizii și comunitățile” și „să alinieze sprijinul actorilor implicați la politicile, 
strategiile și planurile naționale” (3, 4).

Viziunea despre AMP ilustrată în Figura 1 reprezintă o abordare la nivelul întregii societăți privind 
sănătatea, care optimizează în mod echitabil distribuția stării de sănătate și bunăstării, îmbinând trei 
componente interconectate și complementare:

1.    servicii integrate de sănătate, cu accent pe asistența medicală primară și pe 
funcțiile serviciilor publice de sănătate: satisfacerea nevoilor de servicii de sănătate 
prin asistență medicală cu caracter cuprinzător, care asigură funcțiile de promovare, 
protecție, prevenție, tratare, reabilitare și paliație de-a lungul întregii vieți, prin 
prioritizarea serviciilor de sănătate esențiale, prin intermediul asistenței medicale primare 
și al funcțiilor esențiale ale serviciilor publice de sănătate, ca elemente centrale ale 
serviciilor integrate de sănătate;

2.     politici și măsuri multisectoriale: abordarea sistematică a factorilor determinanți mai 
largi ai sănătății (inclusiv factorii sociali, economici și de mediu, precum și caracteristicile 
și comportamentele individuale) prin politici și măsuri bazate pe dovezi în toate 
sectoarele;

3.     persoane și comunități capacitate: capacitarea indivizilor, familiilor și comunităților 
pentru a-și optimiza sănătatea, în calitate de susținători ai politicilor care promovează și 
protejează starea de sănătate și bunăstarea și de participanți la dezvoltarea serviciilor de 
sănătate și a serviciilor sociale (2).
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1.1. Cadrul operațional pentru pârghiile asistenței 
medicale primare
Ca răspuns la rezoluția WHA72.2 privind asistența medicală primară, adoptată de Adunarea Mondială 
a Sănătății, în 2020 a fost prezentat Adunării Mondiale a Sănătății Operational framework for primary 
health care: transforming vision into action (Cadrul operațional pentru asistența medicală primară: de la 
viziune la acțiune) de care aceasta a luat act (3, 6). Cadrul operațional pentru AMP prezintă o serie de 
14 pârghii de acțiune interdependente, care se potențează reciproc, incluzând patru pârghii strategice 
de bază și 10 pârghii operaționale (tabelul 1). Pârghiile extind componentele de bază ale sistemului 
de sănătate, abordând elemente esențiale din sectorul sănătății care pot ajuta țările să accelereze 
progresele în domeniul AMP. Pârghiile strategice de bază constituie precondiții fundamentale de a 
acționa în cadrul tuturor celorlalte pârghii operaționale. Cadrul operațional pentru AMP oferă (a) o 
descriere narativă pentru fiecare pârghie; (b) măsuri și intervenții propuse, care pot fi aplicate la nivel 
național, subnațional și de comunitate; și (c) o listă de instrumente și resurse pentru fiecare pârghie.
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Figura 1. AMP ca element fundamental pentru realizarea AUSS și a ODD

Sursa: OMS și UNICEF (2).

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_R2-en.pdf
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 Denumire              

Pârghii strategice principale

Angajament politic și leadership Angajament politic și leadership care plasează AMP în centrul eforturilor 
de a realiza accesul universal la servicii de sănătate și recunosc contribuția 
amplă a AMP la realizarea ODD

Guvernanță și cadre de politici Structuri de guvernanță, cadre de politici și reglementări în sprijinul 
AMP care clădesc parteneriate în cadrul și între sectoare și promovează 
leadershipul la nivel de comunitate și responsabilitatea reciprocă

Finanțare și alocarea resurselor Finanțare adecvată pentru AMP, mobilizată și alocată pentru a promova 
accesul echitabil, pentru a oferi o platformă și un mediu stimulativ în 
vederea asigurării asistenței și serviciilor medicale de înaltă calitate și 
reducerii la minimum a dificultăților financiare

Implicarea comunității și a altor 
părți interesate

Implicarea comunității și a altor părți interesate din toate sectoarele, în 
vederea identificării problemelor și soluțiilor și prioritizării măsurilor, prin 
intermediul dialogului pe marginea politicilor

Pârghii operaționale

Modele de asistență medicală Modele de asistență medicală care promovează asistența medicală primară 
și funcțiile esențiale ale serviciilor publice de sănătate de înaltă calitate, 
centrate pe oameni ca nucleu al serviciilor integrate de sănătate pe tot 
parcursul vieții

Forța de muncă în domeniul 
asistenței medicale primare

O forță de muncă multidisciplinară în domeniul asistenței medicale 
primare, dedicată, suficient de numeroasă, având niveluri de calificare 
corespunzătoare și o distribuție adecvată, și incluzând angajații din cadrul 
unităților medicale, al serviciilor de mobilizare și lucrătorii din cadrul 
comunității, sprijinită printr-o supraveghere eficientă a managementului și o 
remunerație adecvată

Infrastructura fizică Unități de asistență medicală primară sigure și accesibile, care să furnizeze 
servicii eficiente, care dispun de alimentare cu apă, salubritate, eliminare 
sau reciclare a deșeurilor, conexiuni la servicii de telecomunicații și 
electricitate, precum și de sisteme de transport care pot transfera pacienții 
la alți furnizori de servicii de sănătate.

Medicamente și alte produse 
pentru sănătate

Disponibilitate și prețuri abordabile ale medicamentelor adecvate, sigure, 
eficiente, de înaltă calitate și ale altor produse pentru sănătate, prin 
procese transparente de îmbunătățire a sănătății

Colaborarea cu furnizori din 
sectorul privat

Parteneriat solid între sectorul public și cel privat pentru furnizarea de 
servicii integrate de sănătate 

Sisteme de achiziții și plăți Sisteme de achiziții și plăți care stimulează reorientarea modelelor de 
asistență medicală pentru furnizarea de servicii integrate de sănătate, având 
în centru asistența medicală primară și serviciile publice de sănătate

Tehnologii digitale pentru 
sănătate

Utilizarea tehnologiilor digitale pentru sănătate în moduri care să faciliteze 
accesul la asistență medicală și furnizarea de servicii, să îmbunătățească 
eficacitatea și eficiența și să promoveze responsabilitatea

Sisteme pentru îmbunătățirea 
calității asistenței medicale

Sisteme la nivel local, subnațional și național pentru evaluarea și 
îmbunătățirea continuă a calității serviciilor integrate de sănătate 

Cercetare orientată către 
asistența medicală primară

Cercetarea și gestionarea cunoștințelor, inclusiv diseminarea lecțiilor învățate, 
precum și utilizarea cunoștințelor pentru a accelera extinderea strategiilor de 
succes, vizând consolidarea sistemelor orientate către AMP

Monitorizare și evaluare Monitorizare și evaluare prin intermediul unor sisteme informatice în 
domeniul sănătății funcționale, care generează date fiabile și sprijină 
utilizarea informațiilor pentru îmbunătățirea procesului decizional și a 
cunoștințelor, pentru actorii locali, naționali și globali

Sursa: OMS și UNICEF (6).

Descriere completă

Tabelul 1. Pârghiile cadrului operațional AMP
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1.2.  Necesitatea unui cadru conceptual pentru 
monitorizarea AMP
În rezoluția Adunării Mondiale a Sănătății WHA72.2 privind asistența medicală primară, statele membre 
au solicitat OMS să raporteze periodic Adunării Mondiale a Sănătății cu privire la progresele
 realizate în consolidarea AMP la nivel global, ca parte a raportării privind progresul în vederea realizării 
AUSS până în 2030 (3).

Cea de-a paisprezecea pârghie a cadrului operațional 
pentru AMP prevede că „monitorizarea, evaluarea și 
analizarea progreselor și performanței în domeniul sănătății 
sunt esențiale pentru a asigura că măsurile și deciziile 
prioritare sunt implementate conform planificării, în raport 
cu obiectivele și țintele convenite”.

Aceasta înseamnă că țările trebuie să stabilească prioritățile, 
să evalueze decalajele, să stabilească valori de referință și 
ținte și să urmărească progresele și performanța în cadrul 
pârghiilor cadrului operațional, în vederea consolidării 
celor trei componente AMP – servicii integrate de 
sănătate, cu accent pe asistența medicală primară și pe 
funcțiile serviciilor publice de sănătate; politici și măsuri 
multisectoriale; și persoane și comunități capacitate (6).

Cadrul conceptual de monitorizare a AMP este ancorat în teoria schimbării AMP (figura 2), care 
descrie parcursurile cauzale care corelează abordarea AMP cu rezultatele dorite. Acesta subliniază 
relația dintre cele trei componente ale AMP, cele 14 pârghii de acțiune și investiții și rezultatele dorite, 
inclusiv (a) îmbunătățirea accesului, a utilizării și a calității; (b) îmbunătățirea participării comunității, 
alfabetizării în domeniul sănătății și comportamentelor de solicitare a asistenței medicale; (c) abordarea 
factorilor determinanți sociali, fizici, de mediu și comerciali mai largi ai sănătății; și (d) în cele din urmă, 
îmbunătățirea stării de sănătate și a bunăstării indivizilor și populațiilor. Astfel, teoria schimbării AMP 
sprijină realizarea țintelor AUSS și ODD privind implementarea efectivă a abordării și pârghiilor AMP.
Întrucât obiectivul final al consolidării AMP este sănătatea pentru toți, fără nicio distincție, țările trebuie 
să fie capabile să urmărească modul în care deciziile, măsurile și investițiile lor în AMP fac progrese 
către rezultatele dorite.
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Figura 2. Teoria schimbării AMP

Sursa: Adaptare după OMS și UNICEF (6).
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2.  Obiective, domeniu de 
aplicare, valoare adăugată 
și public țintă

2.1. Obiective
Scopul principal vizat de ghidul de monitorizare a AMP este să conducă la îmbunătățirea performanței 
AMP la nivel de țară. Obiectivele specifice sunt următoarele:

1.   să sprijine statele membre să evalueze, să urmărească și să monitorizeze 
îmbunătățirea performanței AMP la nivelul celor trei componente ale AMP și al celor 14 
pârghii strategice și operaționale de bază în contextul politicilor și proceselor de planificare 
naționale și subnaționale;

2.   să alinieze monitorizarea AMP la sistemele de sănătate existente, la cadrele și 
orientările de monitorizare a AUSS și ODD pentru a maximiza și a promova eforturile de 
monitorizare și îmbunătățire a performanței AMP comparabile la nivel internațional, pentru a 
elimina lacunele datelor și a reduce la minim obligațiile de raportare;

3.   să permită urmărirea globală a progresului statelor membre OMS în consolidarea 
AMP în vederea realizării AUSS până în 2030 prin furnizarea și alinierea unui set global 
de indicatori care pot contribui la revizuirea datelor agregate între țări.

2.2. Domeniu de aplicare
Cadru conceptual. Acest ghid oferă țărilor un cadru conceptual pentru cuantificarea performanței 
AMP care se bazează pe un cadru logic tradițional al lanțului de rezultate. Cadrul încorporează 
conceptele cheie și domeniile de evaluare ale AMP, incluzând cele trei componente și 14 pârghii ale 
AMP. Acesta ilustrează modul în care investițiile în elementele esențiale ale unui sistem de sănătate 
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orientat spre AMP pot conduce la îmbunătățirea accesului la asistență medicală, a disponibilității și 
calității acesteia, care, la rândul său, poate contribui la îmbunătățirea rezultatelor în domeniul sănătății 
și a impactului asupra acestui sector. Întrucât scopul final al consolidării AMP este accelerarea 
progresului către AUSS și ODD, cadrul conceptual pentru monitorizarea AMP este integrat și aliniat cu 
monitorizarea AUSS și ODD.

Lista indicatorilor. Cadrul conceptual de monitorizare a AMP este susținut de o listă de indicatori 
pentru urmărirea și monitorizarea progresului în consolidarea sistemelor de sănătate orientate către 
AMP, cu rol de factor accelerator al CSU realizării AUSS și ODD, prezentată mai detaliat în specificațiile 
tehnice care însoțesc prezentul document (Anexa web). Lista indicatorilor oferă un nivel suficient de 
profunzime și specificitate pentru a permite țărilor să selecteze un subset de indicatori pentru a evalua, 
planifica, gestiona și prioritiza domeniile de consolidare a AMP la nivel național, subnațional, de unități 
medicale, de comunitate și individual. Intenția este ca factorii decizionali și cei însărcinați cu planificarea 
la nivel național și subnațional să poată selecta un set de indicatori din listă, în funcție de contextul, 
lacunele și prioritățile țării respective, pentru a elabora planuri de monitorizare și evaluare pentru AMP 
și AUSS adaptate acelei țări. Având în vedere acest aspect, sunt propuse două niveluri de indicatori. 
Indicatorii de nivel 1 îi includ pe cei care pot fi colectați și urmăriți în majoritatea contextelor, iar indicatorii 
de nivel 2 îi includ pe cei care fie nu sunt fezabil de colectat în majoritatea contextelor, fie necesită o 
elaborare metodologică ulterioară.

În plus, în sprijinul solicitării statelor membre, exprimată prin rezoluția Adunării Mondiale a Sănătății 
WHA72.2, de a se raporta periodic Adunării Mondiale a Sănătății progresele înregistrate în 
consolidarea AMP în vederea realizării AUSS, există un subset limitat de indicatori de nivel 1 prioritizați 
pentru raportarea către OMS la nivel global și regional.

Monitorizarea AMP în scopul îmbunătățirii. În scopul îmbunătățirii performanței AMP și în contextul 
reformelor naționale în domeniul AMP, țările pot utiliza cadrul și indicatorii pentru a evalua și monitoriza 
lacunele și nevoile în domeniul AMP, în scopul de a îndruma acțiunile și investițiile în îmbunătățirea 
serviciilor esențiale pentru a satisface nevoile la nivel de individ și de populație, în sporirea calității 
serviciilor și în intensificarea proceselor de îmbunătățire a siguranței, abordând obstacolele în calea 
accesului la asistență medicală, cu accent pe echitate și pe dezideratul de „a nu lăsa pe nimeni în 
urmă”, și consolidând mecanismele de capacitare și implicare a comunității și măsurile multisectoriale. 
Acest lucru poate permite țărilor să adopte măsuri corective, să aloce resurse în mod corespunzător și 
să organizeze dialoguri în cunoștință de cauză pe teme de politici.

2.3. Valoarea adăugată a cadrului
Cadrul conceptual de monitorizare a AMP valorifică eforturile existente de monitorizare la nivel 
mondial, regional și național. Ca atare, acest cadru conferă valoare adăugată prin:

•  furnizarea listei de indicatori pe care țările îi pot adapta la contextele lor specifice 
pentru a monitoriza progresele înregistrate la nivelul celor trei componente ale asistenței 
medicale primare (servicii integrate de sănătate funcțiile serviciilor publice de sănătate, 
implicarea și capacitarea comunității, politici și acțiuni multisectoriale);

•  reducerea fragmentării monitorizării efectuate de respectiva țară prin furnizarea unui 
cadru de monitorizare unificat pentru monitorizarea sistemelor de sănătate orientate 
către AMP, aliniat și corelat cu monitorizarea AUSS și ODD legate de sănătate;

•  corelarea indicatorilor cu pârghiile strategice și operaționale ale Cadrului operațional 
pentru AMP într-un lanț logic al rezultatelor care poate fi utilizat pentru a planifica, calibra, 
monitoriza și fundamenta principalele măsuri și intervenții pentru accelerarea progreselor 

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_R2-en.pdf
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în consolidarea sistemelor de sănătate orientate către AMP și, în cele din urmă, pentru a 
conduce la îmbunătățirea sănătății pentru toți; și

•  concentrarea asupra zonelor de evaluare insuficient dezvoltate în cadrul unui sistem 
de sănătate orientat către AMP, în sprijinul căruia ghidul de față oferă recomandări pentru 
domeniile de evaluare recent definite, inclusiv indicatori și metode de evaluare referitoare la 
politici și guvernanță, implicarea comunității, selecția, organizarea și gestionarea serviciilor de 
sănătate pentru realizarea unui model dezirabil de asistență medicală, sistemele de achiziții și 
plăți și sistemele de îmbunătățire a calității.

2.4. Publicul țintă
Acest document vizează în primul rând urmărirea și monitorizarea performanței AMP la nivel național 
și subnațional. Publicul-țintă principal include factorii decizionali și cadrele de conducere din domeniul 
AMP, la nivel național și local.

Țările sunt încurajate să utilizeze prezentul ghid, inclusiv cadrul și lista de indicatori, pentru a elabora 
un plan de monitorizare și evaluare (M&E) a AMP adaptat contextelor specifice fiecărei țări și 
aliniat și încorporat în procesele existente pentru monitorizarea și revizuirea planurilor, strategiilor și 
mecanismelor de responsabilitate vizând sectorul sănătății la nivel național. 

Documentul de față poate fi utilizat și de partenerii internaționali, organizațiile neguvernamentale, 
societatea civilă și alți parteneri, în vederea sprijinirii eforturilor naționale și subnaționale de evaluare 
și monitorizare a AMP. De asemenea, poate fi utilizat de managerii de programe specifice în domeniul 
sănătății pentru a urmări și monitoriza performanța și progresele realizate în anumite domenii ale 
sănătății, prin prisma AMP.
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3.  AMP: cadru 
de evaluare și 
indicatori

3.1. Cadru conceptual
Cadrul conceptual de evaluare a AMP se bazează pe cadre conceptuale și de monitorizare definite 
la nivel global și regional pentru consolidarea sistemelor de sănătate, AMP și AUSS. Acesta a fost 
elaborat în urma unei analize extinse a cadrelor existente și se bazează amplu pe cadrul comun de 
monitorizare și evaluare al OMS și al Parteneriatului Internațional pentru Sănătate (IHP+) (7), pe 
Instrumentul european pentru asistență medicală primară, impact, performanță și capacitate (8), cadrul 
OMS privind serviciile integrate de sănătate centrate pe oameni (9) și cadrul conceptual al Inițiativei 
privind performanța asistenței medicale primare (PHCPI) (10) (a se vedea caseta 1 din secțiunea de 
mai jos pentru lista completă a cadrelor de referință).

Cadrul conceptual de monitorizare a AMP sprijină teoria schimbării AMP și oferă un cadru logic bazat pe 
rezultate pentru monitorizarea performanței și progresului în domeniul AMP. Acesta structurează cele trei 
componente principale și cele 14 pârghii de acțiune pentru AMP într-un lanț al rezultatelor, sau în cascadă, 
pentru evaluarea și monitorizarea eficientă a AMP (figura 3). Cadrul este organizat în trei moduri:

•  după domeniul lanțului de rezultate: structuri, intrări, procese, ieșiri, rezultate și impact;

•  după domeniul AMP, pentru a sprijini orientarea către AMP a sistemelor de sănătate: 
factorii determinanți ai sistemului de sănătate, furnizarea de servicii integrate (inclusiv 
funcțiile serviciilor publice de sănătate, prevenție, promovare, diagnosticare, tratament, 
reabilitare și paliație) și obiective ale sistemului de sănătate (de exemplu, îmbunătățirea 
gradului de acoperire al serviciilor și a stării de sănătate), continuând defalcarea pe 
subdomenii;

•  după dimensiunile monitorizării AMP: capacități AMP, performanță AMP și impact.

Cadrul ilustrează relația logică dintre domenii, indicând o traiectorie cauzală sau o direcție de influență 
care corelează structurile, intrările și procesele AMP (prezentate în cadrul operațional pentru AMP 
prin cele 14 pârghii) cu rezultatele dorite (ieșiri, rezultate și impact). De exemplu, cadrul demonstrează 
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modul în care investițiile în capacitățile sistemului de sănătate orientat către AMP, în structuri și 
intrări (cum ar fi guvernanța, forța de muncă din domeniul sănătății și finanțarea) pot conduce la 
îmbunătățirea performanței proceselor și rezultatelor AMP (îmbunătățirea proiectării, organizării, 
accesului, utilizării și calității serviciilor integrate de sănătate). La rândul lor, aceste procese și rezultate 
îmbunătățite pot avea efect asupra rezultatelor îmbunătățite (cum ar fi gradul de acoperire al serviciilor 
și protecția financiară) și un impact general asupra stării de sănătate. În concordanță cu afirmația 
conform căreia AMP constituie o abordare ce vizează consolidarea sistemelor de sănătate pentru 
accelerarea progresul către realizarea AUSS și ODD legate de sănătate, rezultatele și indicatorii de 
impact au fost pe deplin aliniați la indicatorii existenți ai ODD în domeniul sănătății.
Cadrul subliniază, de asemenea, modul în care își demonstrează echitatea, calitatea și reziliența un 
sistem de sănătate orientat către AMP și modul în care pot fi evaluate aceste domenii de-a lungul 
întregului lanț al rezultatelor.
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3.2 Listă de indicatori care pot fi prioritizați, adaptați 
și utilizați în fiecare țară
Pornind de la cadrul conceptual, a fost 
identificată o listă de indicatori pentru 
evaluarea, urmărirea și monitorizarea 
progresului și performanței demersurilor 
de consolidare a AMP în toate cele trei 
componente. Au fost furnizați indicatori 
pentru fiecare domeniu și subdomeniu, 
acoperind întregul lanț al rezultatelor. Figura 
4 prezintă lista de indicatori de-a lungul 
lanțului de rezultate al cadrului conceptual 
al monitorizării AMP. Anexa 1 a prezentului 
ghid cuprinde un tabel sinteză care 
cartografiază fiecare indicator în funcție de 
componentele AMP, iar specificațiile tehnice 
(Anexa web) prezintă metadatele detaliate 
pentru fiecare indicator.

Indicatorii au fost selectați în baza unei 
analize sistematice a listelor de indicatori 
consacrați și a metodelor de evaluare 
aferente pentru AMP și performanța 
sistemelor de sănătate în contextul AUSS 
și ODD (caseta 1), urmată de consultări 
ample cu experții tehnici ai OMS, grupuri de 
experți tehnici care includ partenerii PHCPI 
și feedback de la experții AMP din ministere 
ale sănătății și din mediul academic.

Lista care a rezultat cuprinde un ansamblu 
de indicatori aleși pentru că se consideră că 
îndeplinesc criteriile de relevanță, validitate, 
sensibilitate, fezabilitate, disponibilitate, 
aplicabilitate prin prisma pârghiilor strategice 
și operaționale ale AMP și concordanță cu 
eforturile de monitorizare existente pentru 
declarații și rezoluții globale sau mecanisme 
internaționale standard convenite.

Indicatorii au fost clasificați în trei grupe:

•  Indicatori de nivel 1: cei considerați 
fezabili pentru colectare, monitorizare 
și urmărire în majoritatea contextelor;

•  Indicatori de nivel 2: considerați 
„dezirabili“, dar nu neapărat fezabili 
pentru a fi colectați și utilizați în 
toate contextele. În unele cazuri, 
indicatorii sunt clasificați ca aparținând 
nivelului 2 deoarece sunt considerați 
importanți, însă necesită dezvoltare 
metodologică și testare ulterioară;

Caseta 1. Cadre conceptuale și de monitorizare, liste de 
indicatori și metode incluse în exercițiul de cartografiere 
a monitorizării și evaluării AMP

•  Lista globală de referință pentru 2018 cu 100 de indicatori de 
bază în domeniul sănătății (plus ODD legate de sănătate) (11)

•  Funcții esențiale ale serviciilor publice de sănătate, sisteme 
de sănătate și securitate sanitară: claritate conceptuală și 
elaborarea unei foi de parcurs a OMS pentru acțiune (12)

•  Indicatorul Fiecare femeie Fiecare copil și cadrul de 
monitorizare pentru Strategia globală pentru sănătatea 
femeilor, copiilor și adolescenților (2016–2030) (13)

•  Ghidul de monitorizare Sănătate pentru toți până în anul 2000 
(1981) (14)

•  Cadrul de evaluare a performanței sistemului de sănătate al 
Parteneriatului Internațional pentru Sănătate pentru Acces 
universal la servicii de sănătate (UHC2030) (15)

•  Cadre și instrumente de monitorizare și evaluare a 
Regulamentelor sanitare internaționale (16–18)

•  High-quality health system framework (Kruk et al.) (19)
•  OCDE Health at a Glance 2019 (20)
•  Cadrul de monitorizare al PAHO/OMS pentru asistență 

medicală universală în Americi (21)
•  Cadrul conceptual și indicatorii Inițiativei privind performanța 

asistenței medicale primare (PHCPI) (10, 22, 23)
•  Indicatori și metadate ODD (24, 25)
•  Indicatori globali de monitorizare AUSS (26–28)
•  Standarde minime de calitate și indicatori UNICEF pentru 

implicarea comunității (29)
•  Cadrul comun de monitorizare și evaluare al OMS și al 

Parteneriatului Internațional pentru Sănătate (IHP+) (7)
•  OMS, Cadrul european de acțiune privind furnizarea de 

servicii integrate de sănătate (30)
•  Instrumentul european pentru asistență medicală primară, 

impact, performanță și capacitate al OMS (8)
•  Cadrul OMS privind serviciile de sănătate integrate centrate 

pe oameni (9, 31)
•  Cadrul OMS pentru consolidarea sistemelor de sănătate 

pentru AUSS și ODD în Africa (32)
•  Ghid OMS pentru monitorizarea progreselor în realizarea 

AUSS și ODD legate de sănătate în regiunea Asiei de Sud-Est 
(33)

•  Cadrul OMS de gestionare a riscurilor de urgență în materie 
de sănătate și dezastre (34)

•  Elementele constitutive ale sistemelor de sănătate, OMS (35)
•  Monitorizarea, evaluarea și revizuirea a politicilor, 

strategiilor și planurilor naționale de sănătate, din manualul 
OMS Strategizing national health in the 21st century: a 
handbook (36)

•  Inițiativa pentru evaluarea și îmbunătățirea asistenței 
medicale primare a Biroului Regional al OMS pentru 
Mediterana de Est (37)

•  OMS, Cadrul regional de monitorizare al Pacificului de Vest 
pentru ODD și AUSS (38)
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•  Indicatori globali: un subset de indicatori de nivel 1, considerați foarte pertinenți pentru 
monitorizare globală și raportare către Adunarea Mondială a Sănătății.

Țările sunt încurajate să selecteze și să adapteze un set restrâns de indicatori din listă (în general, 
nu mai mult de 30-40), în funcție de contextul țării, de prioritățile, nevoile și maturitatea sistemului 
de sănătate. Indicatorii trebuie selectați de o manieră echilibrată, pentru a acoperi întregul lanț de 
rezultate și toate domeniile cadrului conceptual, cu o listă mai amplă de indicatori în domenii de înaltă 
prioritate în contextul dat.

Este important de menționat că mulți indicatori se bazează pe standarde convenite la nivel global și 
sunt deja raportați în mod regulat în multe țări, iar alții, care sunt aspiraționali (în mare parte indicatori 
de nivel 2), au fost incluși pentru a aborda domenii noi de evaluare a AMP și vor necesita în continuare 
testare și îmbunătățiri. Cadrul și indicatorii vor face periodic obiectul unor procese de revizuire și 
perfecționare, pentru a integra lecțiile învățate în aplicarea cadrului, precum și noile abordări privind 
evaluarea AMP care vor apărea în timp.

Dezagregări
Numeroși indicatori pot fi dezagregați pe diferite dimensiuni.

Întrucât echitatea în furnizarea serviciilor de sănătate este o piatră de temelie a AMP, mulți indicatori 
pot fi dezagregați în funcție de diferite dimensiuni ale echității, inclusiv statutul socioeconomic, averea, 
mediul de reședință urban sau rural, vârsta, nivelul de educație, sexul și genul, etnia, persoanele 
strămutate (cum ar fi cele care se confruntă cu crize umanitare, în taberele de refugiați, strămutați în 
interiorul țării, care trăiesc în așezări neoficiale sau prizonieri), dizabilități și stigmatizare.

Deși numeroși indicatori se concentrează pe nivelul asistenței medicale primare (incluzând atât 
asistența medicală acordată în cadrul unităților sanitare, cât și pe cea asigurată în cadrul comunității), 
abordarea AMP necesită coeziune în întregul sistem de sănătate și la diferite niveluri ale asistenței 
medicale. Prin urmare, este important să înțelegem performanța celorlalte tipuri de unități sanitare 
și relația lor cu asistența medicală primară. De exemplu, într-un sistem de sănătate orientat către 
AMP, spitalele au un rol important în asumarea responsabilității comune pentru sănătatea generală 
a comunităților din jur – mai degrabă decât să se concentreze pe acordarea de asistență medicală 
individualizată și specializată – și în promovarea unor parcursuri integrate centrate pe oameni în 
sistemele de sănătate (39). Din acest motiv, este important ca mulți indicatori să fie dezagregați 
în funcție de tipul de unitate sanitară. Posibilele dezagregări legate de nivelul sau de contextul 
asistenței medicale trebuie adaptate la contextul țării; acestea pot include dispensare sau centre de 
sănătate medicale la nivelul comunității, unități de asistență medicală primară, cabinete de medici 
generaliști, ambulatorii de specialitate, policlinici, spitale de specialitate, unități de asistență medicală 
pe termen lung și centre de permanență. Figura 4 include indicatori suplimentari orientați către 
spital, care nu sunt în mod necesar specifici AMP, dar sunt considerați importanți pentru urmărirea și 
monitorizarea mai amplă a sistemului de sănătate orientat către AMP, în special în ceea ce privește 
calitatea rezultatelor asistenței medicale acordate.

Dezagregarea datelor la nivel de unitate de către autoritatea competentă permite compararea 
principalilor indicatori din sectorul public și cel privat, aspect deosebit de important în multe țări în care 
un volum substanțial de servicii de sănătate este furnizat de sectorul privat. Indicatorii principali care 
pot fi dezagregați pentru a urmări și evalua implicarea sectorului privat în furnizarea de servicii includ 
mecanisme de participare și implicare a sectorului privat; cheltuielile private cu sănătatea la nivel 
național; caracterul complet al raportării de către furnizorii privați (inclusiv asistența medicală primară); 
densitatea și distribuția unităților sanitare din sectorul privat; densitatea și distribuția forței de muncă 
în domeniul sănătății din sectorul privat; disponibilitatea sectorului privat și gradul de pregătire al 
serviciilor; și utilizarea serviciilor în sectorul privat (număr de prezentări pe cap de locuitor).
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Tipul și nivelul indicatorilor
Fiecare indicator din listă a fost reprezentat în funcție de pârghia sa operațională principală (ținând 
cont de faptul că mulți dintre aceștia vor fi relevanți pentru mai multe pârghii) și domeniul lanțului 
de rezultate. Indicatorii includ o combinație de indicatori cantitativi (finanțarea, forța de muncă, 
medicamentele, disponibilitatea, gradul de pregătire, utilizarea și calitatea serviciilor) și indicatori 
calitativi (cum ar fi cei care se referă la politicile și cadrele legislative privind AMP, acțiunile 
multisectoriale, implicarea comunității și proiectarea și organizarea serviciilor de sănătate).

În funcție de scopul specific și de metoda de evaluare, indicatorii pot fi colectați, agregați și utilizați la unul 
sau mai multe niveluri, inclusiv la nivel național, local, de unitate sanitară, de comunitate sau individual.

Valoare de referință și ținte
Ghidul de față nu stabilește ținte globale sau naționale, deoarece contextul țării și nevoile populației în 
materie de sănătate variază într-o asemenea măsură încât este dificil să se stabilească în mod rezonabil 
astfel de ținte. Cu toate acestea, țările sunt încurajate să își stabilească ținte proprii, în funcție de valorile 
de referință și de traiectoria propusă, de la caz la caz. Stabilirea țintelor trebuie să se fundamenteze pe 
criterii legate de nivelul de referință al performanței, fezabilitate și aspirații, în fiecare țară.

Indicatori de rezultat și de impact
Este important de menționat că indicatorii propuși se concentrează asupra primelor secțiuni ale 
lanțului de rezultate (structuri, intrări, procese și ieșiri), deoarece acestea sunt în cea mai mare măsură 
concordante cu pârghiile Cadrului operațional pentru AMP și reprezintă, prin urmare, acțiunile și 
intervențiile pe care le pot pune în aplicare factorii decizionali naționali și subnaționali pentru a consolida 
orientarea către AMP a sistemului lor de sănătate. Indicatorii de rezultat și de impact rezultați au fost 
deja descriși și agreați prin procese la nivel mondial, cum ar fi Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă 
(25) și Lista globală de referință pentru 2018 cu 100 de indicatori de bază în domeniul sănătății (11). 
Indicatorii de rezultat și de impact trebuie utilizați împreună cu lista de indicatori AMP, însă nu reprezintă 
punctul focal al prezentului ghid. Totuși, din motive de exhaustivitate și pentru a demonstra traiectoria 
cauzală dintre AMP, AUSS și ODD, secțiunea 4.4 Corelarea tuturor componentelor: evaluare pentru a 
impulsiona îmbunătățirea performanței prezintă un lanț extins de rezultate, care include indicatori de 
rezultat și de impact care trebuie monitorizați împreună cu lista de indicatori AMP.
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Figura 4. Lista indicatorilor recomandați AMP de-a lungul lanțului rezultatelor, în baza cadrului conceptual
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      Densitatea și distribuția lucrătorilor din 
domeniul sănătății [SDG 3.c.1]

Mecanisme de acreditare pentru instituțiile 
de educație și formare profesională

Sisteme naționale de dezvoltare profesională 
continuă

�  

�

Medicamente și alte produse pentru 
sănătate*

�  Mecanisme de reglementare pentru 
medicamente 

Disponibilitatea medicamentelor esențiale 
[ODD 3.b.3]

Disponibilitatea diagnosticelor pentru 
afecțiuni indicator

Disponibilitatea dispozitivelor medicale/
tehnologiilor esențiale și a altor produse 
pentru sănătate

Disponibilitatea echipamentelor de bază

     

� 

�  

�

  

Informații despre sănătate

Sisteme informatice

�  Caracterul complet al raportărilor 
unităților medicale

Procentul de unități care utilizează dosare 
complete ale pacienților

Sistem de anchete periodice la nivelul unității 
medicale și în rândul pacienților

Sistem Informatic în Managementul 
Resurselor Umane la nivel național funcțional

Caracterul complet al înregistrării nașterilor 

Caracterul complet al înregistrării deceselor

Sistem de anchete periodice privind 
sănătatea în rândul populației

�

�  

�

Supraveghere

� Existența unui sistem de supraveghere eficient

Tehnologii digitale pentru sănătate*

�  Strategia națională de e-sănătate

Accesul la telemedicină 

Procentul de unități care utilizează 
dosarul electronic de sănătate

�
      

Acces și disponibilitate

Accesibilitate, prețuri 
abordabile, acceptabilitate

�  Acces geografic la servicii

Bariere percepute în calea 
accesului (distanță, costuri, 
socioculturale)

Accesul la intervenții 
chirurgicale de urgență

Existența unui sistem de 
asistență medicală post-accident

      

�
  

�  

Disponibilitatea și gradul 
de pregătire al serviciilor

      Procentul unităților care oferă 
servicii conform pachetului 
de servicii definit la nivel național

Disponibilitatea furnizorului 
(rata de absență)

Procentul de unități care 
îndeplinesc standardele 
minime pentru a furniza 
servicii de urmărire

Procentul de unități care 
respectă măsurile PCI

�
 

    

     

Utilizarea serviciilor

      Prezentări în ambulatoriu

Prezentări la unitatea de
 primiri urgențe 

Externări din spital

Diagnosticul principal 
(asistență primară/prezentări 
în ambulatoriu, diagnostice 
în spital la externare)

�  
      

      

Calitatea asistenței medicale

Funcții de bază ale asistenței 
medicale primare

(accesibilitate ca prim punct de 
contact, continuitate, caracter 
complet, coordonare, centrare 
pe oameni)

      

�

Eficacitate

� Acuratețea diagnosticului 
(informații de la furnizor)

Respectarea standardelor 
clinice pentru afecțiunile indicator

Rata mortalității în primele 30 
de zile după internare (pentru 
infarct miocardic acut sau 
accident vascular cerebral)

Complicații care pot fi evitate 
(amputarea membrelor 
inferioare în diabet)

Rata reinternărilor în spital 
pentru afecțiuni indicator

Internări pentru afecțiuni care 
se pretează la asistență 
medicală ambulatorie

Experiențele raportate de 
pacienți

Percepțiile oamenilor despre 
sistemul și serviciile de sănătate

�

�
 

�

�
   

- 

 

Mortalitate la nivelul instituției

Siguranță

�  Practici de prescriere a 
antibioticelor

Proporția persoanelor de 
65 de ani și peste cărora li 
s-au prescris antipsihotice

�

-  Rata cezarienelor

Sepsis postoperator

Embolie pulmonară postoperatorie

Tromboza venoasă profundă 
postoperatorie

Rata mortalității perioperatorii

Infecții nosocomiale

-  
-   
- 

  

- 
  - 
  

Eficiență

�  Volumul cazurilor la furnizor

Nivelul de ocupare a paturilor� 
Acces în timp util

�  Stadiul cancerului la diagnostic 
(după tipul de cancer)

-   Gradul de acoperire al 
resuscitării de urgență în timp 
util la spitalele de prim nivel

�  Timp de așteptare pentru o 
intervenție chirurgicală electivă

Monitorizarea capacității AMP Monitorizarea performanței AMP Monitorizarea impactului
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Furnizarea serviciilor     [prevenție, promovare, tratament, reabilitare, paliație]
 Componente
 AMP

Finanțare 

Finanțare și alocarea resurselor* 

      Cheltuieli actuale pentru sănătate (totale și specifice 
AMP) ca procent din produsul intern brut (PIB)

Cheltuieli pentru sănătate pe cap de locuitor 
(& specifice AMP)

Cheltuieli guvernamentale pentru AMP

Sursele cheltuielilor pentru sănătate (și specifice AMP)

Fonduri pentru situații neprevăzute disponibile 
pentru situații de urgență

      

     

�  
�  

Sisteme de achiziții și plăți*

      Servicii incluse în pachetul de prestații de bază al 
asigurărilor de sănătate (inclusiv asistența medicală primară)

Sunt instituite metode de achiziții și de plată a furnizorilor 
(inclusiv asistența medicală primară)

Finanțarea sistemului de sănătate urmează 
normele stabilite

�  

�  

Factorii determinanți ai sistemelor de sănătate

Accentul cadrului conceptual de monitorizare a AMP      Indicatori de nivel 1 (n=39)
Indicatori de nivel 2 (n=48)�           

-     Text evidențiat în gri: indicatori suplimentari specifici spitalului
*    Pârghii strategice și operaționale ale AMP

Factori determinanți ai sănătății și factori de risc

Procese

Modele de asistență medicală*

Selecția și planificarea 
serviciilor

 Pachet de servicii care 
îndeplinește criteriile

Roluri și funcții ale platformelor 
și contextelor de furnizare a 
serviciilor stabilite

      

Proiectarea serviciilor

�
 
Existența unui sistem de 
constituire a listei

Sistem care promovează 
accesibilitatea primului punct 
de contact

Protocoale pentru transferul,
retransferul și transferul de 
urgență al pacientului

Existența unor protocoale 
terapeutice pentru afecțiuni 
indicator

   

�
  

�
 

Managementul organizației 
și unității

�  Profesionalizarea personalului 
de conducere

Capacitate de management 
și leadership
Furnizare a serviciilor bazată 
pe echipe multidisciplinare

Existența unui sistem de 
supraveghere în scopul îndrumării

Existența bugetelor unităților 
și cheltuieli care îndeplinesc 
criteriile

�

�  

      

�  

Legături cu comunitatea și 
implicarea acesteia

�  Colaborarea între furnizorii 
de servicii din cadrul unității 
și al comunității

Implicarea comunității în 
planificare și organizare

Mobilizarea proactivă a 
populației

Servicii pentru autoîngrijire și 
alfabetizare în domeniul sănătății 
în asistența medicală primară

�  

      

�  

Sisteme pentru îmbunătățirea 
calității îngrijirii*

      

Procentul unităților cu sisteme 
care sprijină îmbunătățirea calității

Unități și servicii medicale 
reziliente

�

  

Procentul unităților care corespund 
criteriilor privind unitățile și 
serviciile medicale reziliente

ImpactRezultate

 Monitorizarea calității, echității, rezilienței

Obiectivele sistemului 
de sănătate

Sănătatea în toate politicile cu coordonare multisectorială

Existența legislației privind dreptul la sănătate
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4.  Utilizarea cadrului de 
evaluare a AMP

Factorii decizionali naționali și subnaționali pot selecta din lista de indicatori AMP, în funcție de propriile 
priorități și ținând cont de contextul și de nevoile țării. Indicatorii prezentați mai jos sunt organizați potrivit 
structurii cadrului conceptual pentru monitorizarea AMP, pornind de la „factorii determinanți ai sistemelor 
de sănătate”: structuri și intrări, apoi trecând la „furnizarea serviciilor”: procese și rezultate. În cadrul 
fiecărei secțiuni sau al fiecărui domeniu, factorii decizionali pot avea în vedere întrebări importante 
privind stadiul progresului în domeniul AMP, pentru a evalua și identifica rapid stadiul actual al AMP, și 
selecta indicatori care pot furniza date care să sprijine identificarea răspunsurilor la aceste întrebări și 
să fundamenteze acțiunile și reformele. Descrierea fiecărei pârghii din Cadrul operațional pentru AMP 
cuprinde exemple de acțiuni la nivel național și subnațional care pot fi întreprinse pentru a promova 
orientarea sistemelor de sănătate către AMP (6).

4.1  Monitorizarea capacității AMP
Monitorizarea progreselor înregistrate în consolidarea capacității AMP include evaluarea unui număr de 
indicatori în cadrul structurilor și intrărilor.

4.1.1  Structuri

4.1.1.1  Guvernanță

Buna guvernanță este considerată o componentă de bază a sistemelor de sănătate reziliente. 
Guvernele constituie principalii factori determinanți ai guvernanței, însă actorii nestatali, inclusiv 
societatea civilă, grupurile de la nivelul comunității și sectorul privat au o contribuție esențială la 
succesul demersurilor. Domeniul guvernanței include o evaluare a nivelului angajamentului politic 
față de AMP și al leadershipului, ca vehicul principal pentru realizarea AUSS prin politici și legislație 
robuste, precum și a măsurii în care cadrele de guvernanță și de politici ale unei țări reflectă și 
promovează toate cele trei componente ale AMP. Aceste subdomenii se concentrează asupra evaluării 
abordărilor (cum ar fi Sănătatea în toate politicile), structurilor, cadrelor de politici, supravegherii 
eficiente și reglementărilor privind guvernanța.
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Guvernanța include, de asemenea, subdomenii axate pe evaluarea interacțiunii cu comunitățile și 
cu alți actori multisectoriali pentru a identifica împreună problemele și soluțiile și a prioritiza măsurile, 
precum și a implicării sectorului privat în furnizarea de servicii.

4.1.1.2  Ajustarea la nevoile populației în domeniul sănătății

Ajustarea la nevoile populației în domeniul sănătății include colectarea și analiza periodică a datelor 
și dovezilor privind starea de sănătate a populației și nevoile acesteia în domeniul sănătății, utilizarea 
adecvată a acestor informații pentru a stabili și implementa priorități, precum și evaluarea și 
monitorizarea continuă a nevoilor și contextelor în schimbare în materie de sănătate. Analiza situației 
trebuie să pornească de la o analiză amplă și participativă a factorilor determinanți ai sistemelor de 
sănătate, a tendințelor și riscurilor. De asemenea, trebuie să ia în considerare contextul epidemiologic, 
politic, socioeconomic și instituțional al țării respective și să acorde atenție aspectelor legate de 
echitate (inclusiv impactul asupra sănătății al normelor, rolurilor și relațiilor de gen și al factorilor care 
se intersectează, precum sărăcia și excluderea socială). Analiza situației trebuie să reunească atât date 
cantitative, cât și calitative. La modul ideal, demersurile de stabilire a priorităților trebuie să constituie 
parte integrantă a proceselor naționale de planificare și analiză în domeniul sănătății ale unei țări.

De asemenea, investițiile în cercetarea orientată către AMP, inclusiv în punerea în aplicare a 
rezultatelor cercetării, sunt esențiale pentru ajustarea sistemelor de sănătate pentru a răspunde 
nevoilor populației în materie de sănătate și trebuie să contribuie la demersurile de stabilire a 

Întrebări de avut în vedere cu 
privire la contextul și nevoile țării

   Indicatori de selectat din listă Sursa de date
preferată

Angajament politic și leadership

Există angajament în vederea 
consolidării AMP pentru a contribui 

la AUSS și la ODD mai largi?

▪	Sănătatea în toate politicile cu coordonare 
multisectorială Evaluare calitativă

▪	Existența legislației privind dreptul la sănătate Evaluare calitativă

Guvernanță și cadre de politici

Există politici și strategii orientate 
către AMP ca vehicul principal 

pentru AUSS?

Sunt prioritizate funcțiile esențiale 
de sănătate publică?

Politicile promovează acțiuni 
multisectoriale pentru a aborda 
factorii determinanți mai largi ai 

sănătății?

▪	Existența unei politici naționale în domeniul 
sănătății orientată către AMP și AUSS Evaluare calitativă

▪	Existența unei politici, strategii sau plan de 
îmbunătățire a calității și siguranței Evaluare calitativă

▪	Existența unor strategii de gestionare a riscurilor 
de urgență în materie de sănătate și dezastre Evaluare calitativă

▪	Capacitatea instituțională de a îndeplini funcțiile 
și operațiunile esențiale ale serviciilor publice de 
sănătate

Evaluare calitativă

Interacțiunea cu comunitățile și cu alte părți interesate multisectoriale

Există mecanisme care 
promovează implicarea și acțiunea 

multisectorială?

Sunt comunitățile capacitate să 
participe la procesul decizional?

▪	Mecanisme de coordonare cu participarea 
multiplelor părți interesate și implicarea 
comunității

Evaluare calitativă

▪	Existența unor strategii naționale, subnaționale și 
locale pentru participarea comunității Evaluare calitativă

Colaborarea cu furnizori din sectorul privat

Sectorul privat este mobilizat să se 
alinieze la obiectivele comune ale 

sistemului de sănătate?

▪	Dovezi privind administrarea eficientă a 
sistemelor mixte de sănătate Evaluare calitativă

Tabelul 2. Guvernanță: considerente pentru măsuri și indicatorii aferenți
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priorităților. Implicarea mai multor părți interesate are un rol important în stabilirea priorităților, 
deoarece asigură că acestea reflectă nevoile populației și că intervențiile și programele selectate sunt 
acceptabile și adecvate.

4.1.1.3  Finanțare

Finanțarea domeniului sănătății este esențială pentru promovarea accesului echitabil la servicii 
integrate de înaltă calitate, reducând în același timp dificultățile financiare. Finanțarea pentru AMP 
trebuie întotdeauna considerată ca parte a strategiei holistice de finanțare a domeniului sănătății din 
țara respectivă. Acest domeniu evaluează finanțarea și alocarea echitabilă a resurselor pentru a 
asigura că fiecare persoană are acces la servicii de sănătate fără dificultăți financiare nejustificate. 
Acesta include examinarea nivelului cheltuielilor pentru AMP în baza conturilor naționale de sănătate 
– inclusiv a surselor de finanțare – precum și a alocării finanțării, defalcat, în funcție de diferitele 
niveluri ale asistenței medicale (de la asistența medicală primară la spitale) și intervențiilor în domeniul 
sănătății publice.

Sistemele strategice de achiziții și plăți către furnizori trebuie să consolideze orientarea sistemelor 
de sănătate către AMP prin promovarea asistenței medicale primare ca prim punct de contact, 
creșterea accesibilității intervențiilor prioritare pentru întreaga populație și sprijinirea integrării 
serviciilor individuale și a sănătății publice. Evaluarea acestui domeniu analizează și includerea unui 
set de servicii (inclusiv servicii de asistență medicală primară) în pachetul de prestații de bază al 
asigurărilor de sănătate. De asemenea, cuprinde reprezentarea metodelor de achiziții și plăți care 
sprijină modelele de asistență medicală orientate către AMP și promovează integrarea serviciilor de 
sănătate pentru calitatea asistenței medicale. Instrumentele OMS-CHOICE și matricea OMS pentru 
progresul finanțării pot sprijini estimarea costurilor și finanțarea intervențiilor în domeniul serviciilor de 
sănătate, inclusiv pentru asistența medicală primară (40, 41).

Întrebări de avut în vedere cu 
privire la contextul și nevoile țării

   Indicatori de selectat din listă Sursa de date
preferată

Monitorizare și evaluare

Datele și dovezile contribuie 
la identificarea priorităților în 
domeniul sănătății, inclusiv 
asigurarea accesului pentru 

categoriile cele mai vulnerabile?

▪	Stabilirea priorităților se face în baza datelor și 
dovezilor Evaluare calitativă

▪	Existența unui cadru de M&E pentru îndeplinirea 
criteriilor planului național de sănătate Evaluare calitativă

Cercetare orientată către AMP

Este cercetarea adecvat finanțată 
pentru a sprijini documentarea 
și diseminarea strategiilor de 
succes și a lecțiilor învățate în 

consolidarea AMP?

▪	Total net asistență oficială pentru dezvoltare 
pentru cercetarea medicală și sectorul de 
sănătate de bază

Baza de date 
globală

▪	Procentul din finanțarea publică a cercetării 
dedicat cercetării în domeniul asistenței 
medicale primare

Evaluare calitativă

Tabelul 3.  Ajustarea la nevoile populației în domeniul sănătății: considerente pentru măsuri și 
indicatorii aferenți
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4.1.2  Intrări

4.1.2.1  Infrastructura fizică

Domeniul infrastructurii fizice evaluează densitatea și distribuția unităților sanitare. Pentru aceasta, în 
mod ideal, există în fiecare țară o listă principală a unităților (42) care cuprinde toate unitățile, după:

• tip: unități de asistență medicală primară și dispensare la nivelul comunității, policlinici, spitale 
de specialitate, unități de asistență medicală pe termen lung, precum azilurile sau centrele de 
permanență;

• forma de organizare: public, privat cu scop lucrativ și privat cu scop lucrativ;

• zonă sau amplasare geografică: urban, periurban și rural, inclusiv coordonatele geografice.

Acest domeniu evaluează, de asemenea, capacitățile unităților sanitare de a furniza servicii eficiente și 
de calitate, având la dispoziție sisteme fiabile de alimentare cu apă, canalizare, eliminare sau reciclare 
a deșeurilor, conectivitate la sistemele de telecomunicații, alimentare cu energie și sisteme de 
transport care pot conecta pacienții la alți furnizori de asistență medicală.

Evaluarea în acest domeniu trebuie adaptată contextului specific fiecărei țări.

Întrebări de avut în vedere cu 
privire la contextul și nevoile țării

   Indicatori de selectat din listă Sursa de date
preferată

Finanțare și alocarea resurselor

Cum sunt distribuite fondurile 
publice la nivelul platformelor de 

furnizare a serviciilor?

Au crescut cheltuielile 
guvernamentale pentru AMP?

Care sunt principalele surse de 
finanțare pentru AMP?

▪	 Cheltuieli curente pentru sănătate (total și 
specifice AMP) ca procent din produsul intern 
brut (PIB)

Conturile de 
sănătate naționale

▪	 Total cheltuieli pentru sănătate pe cap de locuitor 
(și specifice AMP)

Conturile de 
sănătate naționale

▪	  Cheltuieli guvernamentale pentru AMP ca 
procent din cheltuielile guvernamentale pentru 
sănătate

Conturile de 
sănătate naționale

▪	 Sursele cheltuielilor pentru sănătate (și specifice 
AMP)

Conturile de 
sănătate naționale

▪	 Fonduri pentru situații neprevăzute disponibile 
pentru situații de urgență Evaluare calitativă

Sisteme de achiziții și plăți

Există sisteme de plată a 
furnizorilor care promovează 

modele de asistență medicală 
orientate către AMP?

Finanțarea sănătății are caracter 
incluziv, pentru a cuprinde și 

categoriile cele mai vulnerabile?

▪	  Servicii incluse în pachetul de prestații de bază 
al asigurărilor de sănătate (inclusiv asistența 
medicală primară)

Evaluare calitativă

▪	  Sunt instituite metode de achiziții și de plată a 
furnizorilor (inclusiv asistența medicală primară) Evaluare calitativă

▪	  Finanțarea sistemului de sănătate urmează 
normele stabilite Evaluare calitativă

Tabelul 4. Finanțarea: considerente pentru măsuri și indicatorii aferenți
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4.1.2.2  Forța de muncă în domeniul sănătății

Domeniul forței de muncă din domeniul sănătății evaluează nivelul de încadrare cu personal, 
competențele și distribuția lucrătorilor calificați, multidisciplinari la nivel de comunitate, de dispensar, 
de unități de asistență medicală primară, policlinici și spitale. De asemenea, evaluează dacă și modul în 
care forța de muncă din domeniul sănătății este susținută de un management eficient, supraveghere 
și retribuire corespunzătoare.

Densitatea lucrătorilor din domeniul sănătății este dezagregată după ocupații, pe baza Clasificării 
Standard Internaționale a Ocupațiilor (ISCO) din 2012 (43). De o importanță deosebită pentru AMP sunt 
medicii de familie, care sunt medici generaliști în unele țări și medici specialiști în altele. Aceștia oferă 
asistență medicală centrată pe persoană, continuă și cuprinzătoare pentru membrii comunităților din 
care fac parte și familiile acestora. Clasificarea internațională evaluează, de asemenea, disponibilitatea 
mediatorilor sanitari comunitari, care sunt esențiali pentru furnizarea de servicii copiilor, adolescenților, 
adulților și populațiilor vulnerabile la nivelul comunității (44).

Întrebări de avut în vedere cu privire la 
contextul și nevoile țării

   Indicatori de selectat din listă Sursa de date
preferată

Infrastructura fizică

Sunt unitățile de asistență medicală primară 
accesibile fizic pentru toate categoriile de 

populație?

Unitățile medicale sunt sigure, accesibile și 
îndeplinesc standardele pentru WASH?

Unitățile medicale au acces la transport 
pentru transfer către alte niveluri de 

asistență medicală?

▪	 Densitatea/distribuția unităților sanitare 
(inclusiv asistența medicală primară)

Recensământul 
unităților

▪	 Disponibilitatea facilităților de bază: apă, 
salubritate și igienă (ASI)

Evaluarea unității

▪	 Disponibilitatea electricității Evaluarea unității

▪	 Disponibilitatea mijloacelor de 
comunicație Evaluarea unității

▪	 Acces la transportul de urgență pentru 
transferul între unități medicale Evaluarea unității

** Indicatori specifici spitalului considerați importanți pentru monitorizarea mai largă a sistemului de sănătate orientat spre 
AMP și relevanți în ceea ce privește interdependența cu asistența medicală primară.

Tabelul 5. Infrastructura fizică: considerente pentru măsuri și indicatorii aferenți

Întrebări de avut în vedere cu privire la 
contextul și nevoile țării

   Indicatori de selectat din listă Sursa de date
preferată

Forța de muncă în domeniul sănătății

Forța de muncă este adecvată și 
calificată?

Există mecanisme pentru a sprijini 
păstrarea forței de muncă?

▪	  Densitatea și distribuția lucrătorilor din 
domeniul sănătății [SDG 3.c.1]

Conturi pentru 
forța de muncă din 
domeniul sănătății

▪	Mecanisme de acreditare pentru 
instituțiile de educație și formare 
profesională

Conturi pentru 
forța de muncă din 
domeniul sănătății

▪	  Sisteme naționale de dezvoltare   
profesională continuă

Conturi pentru 
forța de muncă din 
domeniul sănătății

Tabelul 6. Forța de muncă în domeniul sănătății: considerente pentru măsuri și indicatorii aferenți



21

4.1.2.3  Medicamente și alte produse pentru sănătate

Domeniul medicamente și alte produse de sănătate măsoară disponibilitatea și prețul abordabil 
al medicamentelor adecvate, sigure, eficiente, de înaltă calitate și al altor produse pentru sănătate. 
Monitorizarea setului de bază de medicamente esențiale relevante se bazează pe Lista model a 
medicamentelor esențiale a OMS și este unul dintre indicatorii ODD de sănătate (indicatorul ODD 
3.b.3) (25, 45). Indicele propus este calculat pe baza unui subset de 32 de medicamente indicator 
esențiale pentru bolile acute și cronice, transmisibile și netransmisibile în cadrul asistenței medicale 
primare. Prin definiție, medicamentele esențiale sunt acelea care răspund nevoilor prioritare ale 
populației în materie de asistență medicală și sunt selectate pentru a fi incluse în lista medicamentelor 
esențiale în baza prevalenței bolii, a dovezilor privind eficacitatea și siguranța și a analizei costurilor și a 
raportului cost-eficacitate.
Pe lângă medicamente, domeniul include evaluarea disponibilității altor dispozitive medicale și 
produse pentru sănătate. Aceasta include evaluarea disponibilității diagnosticelor indicator (generale 
și specifice bolii) pentru unități de asistență medicală primară în cadrul comunității și instituțiile de 
asistență medicală fără laboratoare – inclusiv dispensare, cabinete medicale, clinici, asistență medicală 
ambulatorie și autotestare la domiciliu. De asemenea, include evaluarea disponibilității materialelor și 
echipamentelor esențiale.
Acest domeniu propune, de asemenea, evaluarea și monitorizarea mecanismelor principale de 
reglementare a medicamentelor, pentru a asigura siguranța, calitatea și eficacitatea medicamentelor și 
acuratețea informațiilor despre produse.

4.1.2.4  Informații în materie de sănătate

Acest domeniu se concentrează pe sistemele de informații în materie de sănătate de la nivelul 
țării și pe sistemele de supraveghere care sunt esențiale pentru generarea datelor necesare pentru 
monitorizarea AMP.
Principalele surse de date (reprezentând peste 80% din lista indicatorilor AMP) pentru indicatorii 
privind capacitatea și performanța AMP includ:

• evaluări calitative ale principalelor surse de informații

• evaluarea unității

• sisteme de informații de rutină în materie de sănătate

• sisteme pentru dosarul individual al pacientului și dosarul medical electronic

• chestionare aplicate pacienților și furnizorilor de servicii medicale

• evaluări în cadrul comunității.

Întrebări de avut în vedere cu privire la 
contextul și nevoile țării

   Indicatori de selectat din listă Sursa de date
preferată

Medicamente și alte produse pentru sănătate

Există mecanisme de reglementare 
pentru a sprijini siguranța, eficacitatea 
și calitatea înaltă a produselor pentru 

sănătate?

S-a îmbunătățit disponibilitatea 
medicamentelor, diagnosticelor, 

consumabilelor și echipamentelor?

▪	  Mecanisme de reglementare pentru 
medicamente Evaluare calitativă

▪	  Disponibilitatea medicamentelor 
esențiale [SDG 3.b.3] Evaluarea unității

▪	  Disponibilitatea diagnosticelor 
esențiale in vitro Evaluarea unității

▪	 Disponibilitatea echipamentelor 
medicale prioritare și a altor dispozitive 
medicale

Evaluarea unității

Tabelul 7. Medicamente și alte produse pentru sănătate: considerente pentru măsuri și 
indicatorii aferenți
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Anchetele în rândul populației și serviciile de evidență a persoanelor și stare civilă sunt, de asemenea, 
importante, în special pentru monitorizarea indicatorilor de rezultat și de impact legați de gradul de 
acoperire al AUSS și de starea de sănătate. Specificațiile tehnice anexate (anexa web) oferă sinteză a 
surselor de date preferate și detalii despre metodele de măsurare pentru fiecare indicator.

4.1.2.5  Tehnologii digitale pentru sănătate

Domeniul tehnologii digitale pentru sănătate sprijină evaluarea utilizării inovațiilor informatice, 
tehnologiilor comunicațiilor, telemedicinei și marilor volume de date care pot îmbunătăți atât modul în care 
sunt furnizate serviciile de sănătate, cât și modul în care indivizii și comunitățile își gestionează propria 
sănătate și accesează informații despre starea de sănătate. Exemplele includ utilizarea mementourilor 
electronice, monitorizarea personală a sănătății, identificarea clientului, dosarele electronice de sănătate și 
urmărirea lanțului de aprovizionare pentru a sprijini organizarea și furnizarea serviciilor.

Întrebări de avut în vedere cu 
privire la contextul și nevoile țării

   Indicatori de selectat din listă Sursa de date
preferată

Sisteme informatice

În ce măsură sunt adecvate 
scopului sursele de date existente 

pentru a furniza informațiile 
necesare pentru monitorizarea și 

gestionarea AMP?

▪	 Caracterul complet al raportărilor unităților medicale SIRS

▪	 Procentul de unități care utilizează dosare complete 
ale pacienților

Evaluarea unității

▪	 Sistem de anchete periodice la nivelul unității 
medicale și în rândul pacienților Evaluare calitativă

▪	 Sistem Informatic în Managementul Resurselor 
Umane la nivel național și conturi naționale pentru 
forța de muncă din domeniul sănătății funcționale

NHRIS 
PNFMS

▪	 Caracterul complet al înregistrării nașterilor
SEPSC
Anchetă în rândul 
populației

▪	 Caracterul complet al înregistrării deceselor SEPSC

▪	 Sistem de anchete periodice privind sănătatea în 
rândul populației Evaluare calitativă

Supraveghere

Există un sistem eficient de 
supraveghere? ▪	 Existența unui sistem de supraveghere eficient SPAR

Tabelul 8. Informații în materie de sănătate: considerente pentru măsuri și indicatorii aferenți



23

4.2  Monitorizarea performanței AMP
Lista indicatorilor trece de la analiza structurilor și intrărilor pentru monitorizarea capacităților AMP 
la analiza proceselor și ieșirilor pentru monitorizarea performanței AMP. Indicatorii de proces și de 
realizare ajută la evaluarea furnizării serviciilor, de la promovare și prevenție la diagnostic, tratament, 
reabilitare și paliație.

4.2.1  Procese

4.2.1.1  Modele de asistență medicală

Modelele robuste de asistență medicală orientate către AMP sunt esențiale pentru îmbunătățirea 
performanței AMP. Modelul de asistență medicală constituie o conceptualizare a modului în care 
serviciile de asistență medicală trebuie selectate, proiectate, organizate, furnizate, gestionate și 
susținute de diferite platforme de furnizare a serviciilor (6). Un proces esențial pentru orientarea 
modelelor de asistență medicală către AMP este definirea unui pachet cuprinzător de servicii, 
corespunzător contextului și nevoilor naționale. Acest pachet trebuie să se bazeze pe obiectivele 
și prioritățile în materie de sănătate ale țării și să fie în concordanță cu elementele și contribuțiile 
fundamentale (cum ar fi guvernanța, finanțarea, forța de muncă, infrastructura fizică, medicamentele 
și alte produse pentru sănătate, informațiile privind sănătatea și alte tehnologii medicale) (46). 
Compendiul OMS AUSS cuprinde detalii suplimentare, oferind un registru global al serviciilor de 
asistență medicală și intervențiilor care poate fi utilizate de țări în procesul de definire a unor pachete 
cuprinzătoare de servicii și de organizare a furnizării de servicii orientate către AMP (47).

Domeniul „modele de asistență medicală“ include indicatori pentru evaluarea și monitorizarea 
modului în care își definesc țările pachetele de servicii. Indicatorii evaluează, de asemenea, modul 
în care aceste servicii sunt proiectate, organizate și gestionate pe diferite platforme, de către echipe 
multidisciplinare de furnizori de-a lungul rutelor în domeniul asistenței medicale, luând în considerare 
atât serviciile individuale, cât și pe cele care vizează categorii de populație specifice. Modelele de 
asistență medicală bazate pe AMP orientează oamenii către asistența medicală primară pentru a 
asigura că aceasta este atât primul punct de contact, cât și punctul obișnuit de contact, promovând 
în același timp corelații robuste la toate nivelurile de asistență medicală prin sisteme funcționale 
de transfer și retransfer (6). Ca atare, indicatorii acestui domeniu analizează modul în care sunt 
accesate serviciile – de la primul punct de acordare a asistenței medicale (adesea pentru simptome 
sau afecțiuni nediferențiate) până la prezentările ulterioare pentru afecțiuni care necesită asistență 
medicală în timp (de exemplu, prezentări pentru vaccinarea copiilor, asistență medicală prenatală și 
postnatală) sau urmărirea și sprijinirea continuă a pacientului (de exemplu, pentru gestionarea continuă 
a HIV, a tuberculozei, a bolilor netransmisibile și a sănătății mintale).

Întrebări de avut în vedere cu privire 
la contextul și nevoile țării

   Indicatori de selectat din listă Sursa de date
preferată

Tehnologii digitale pentru sănătate

A crescut utilizarea tehnologiilor 
digitale pentru sprijinirea furnizării 

de servicii în unitățile sanitare?

▪	  Strategia națională de e-sănătate Evaluare calitativă

▪	  Acces la telemedicină Populație

▪	  Procentul de unități care utilizează dosarul 
electronic de sănătate Evaluarea unității

Tabelul 9. Tehnologii digitale pentru sănătate: considerente pentru măsuri și indicatorii aferenți
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Întrebări de avut în vedere cu privire 
la contextul și nevoile țării

   Indicatori de selectat din listă Sursa de date
preferată

Selectarea și planificarea serviciilor

Au fost definite pachete de servicii 
care să acopere serviciile esențiale 
de asistență medicală și funcțiile 
esențiale ale serviciilor publice de 

sănătate la nivelul întregului spectru 
al asistenței medicale?

▪	Pachet de servicii care îndeplinește criteriile Evaluare calitativă

▪	 Roluri și funcții ale platformelor și contextelor 
de furnizare a serviciilor stabilite Evaluare calitativă

Proiectarea serviciilor

Sunt serviciile furnizate într-un mod 
integrat la nivelul tuturor platformelor 

principale?

Sunt stabilite rute ale asistenței 
medicale pentru a sprijini 

continuitatea acordării asistenței 
medicale?

Sunt furnizorii de asistență medicală 
primară responsabili în mod activ 

pentru o populație definită?

▪	 Existența unui sistem de constituire a listei Evaluare calitativă

▪	 Sistem care promovează accesibilitatea 
primului punct de contact Evaluare calitativă

▪	 Protocoale pentru transferul, retransferul și 
transferul de urgență al pacientului Evaluare calitativă

▪	 Existența unor protocoale terapeutice pentru 
afecțiuni indicator Evaluare calitativă

Managementul organizației și unității

Managerii unităților de asistență 
medicală primară au competențe de 
management și leadership adecvate?

Sunt constituite echipe 
multidisciplinare pentru a sprijini 
asistența medicală integrată și 

continuă?

▪	 Profesionalizarea personalului de conducere Evaluare calitativă

▪	 Capacitate de management și leadership Evaluarea unității

▪	 Furnizare a serviciilor bazată pe echipe 
multidisciplinare Evaluarea unității

▪	 Existența unui sistem de supraveghere în 
scopul îndrumării Evaluarea unității

▪	 Existența bugetelor unităților și cheltuieli care 
îndeplinesc criteriile Evaluare calitativă

Legături cu comunitatea și implicarea acesteia

Există legături cu comunitatea?

Are loc sensibilizarea populației în 
materie de sănătate?

▪	 Colaborare între furnizorii de servicii din 
cadrul unităților sanitare și cei de la nivelul 
comunității

Anchetă la nivelul 
unității sanitare

▪	 Implicarea comunității în planificarea și 
organizarea serviciilor Evaluare calitativă

▪	 Mobilizarea proactivă a populației Evaluare calitativă

▪	 Servicii pentru autoîngrijire și alfabetizare 
în domeniul sănătății în asistența medicală 
primară

Anchetă la nivelul 
unității sanitare

Tabelul 10. Modele de asistență medicală: considerente pentru măsuri și indicatorii aferenți
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4.2.1.2  Sisteme pentru îmbunătățirea calității îngrijirii

Asistența medicală de calitate, care este eficace, sigură, centrată pe oameni, acordată în timp util, 
eficientă, echitabilă și integrată (48) rezultă din variabile multiple, interdependente, în cadrul unui 
sistem complex de asistență medicală. Asistența medicală de calitate necesită o planificare atentă 
și eforturi sistematice pentru a mobiliza principalele părți interesate și a înțelege nevoile acestora 
(inclusiv ale pacienților, familiilor și comunităților). Controlul calității, prin monitorizare internă și 
evaluare continuă, alături de asigurarea calității garantează că procesele îndeplinesc standardele 
cerute. Planificarea, controlul și asigurarea calității vin în completarea eforturilor de îmbunătățire a 
performanței prin metode și intervenții de îmbunătățire a calității.

Acest domeniu evaluează sistemele și intervențiile vizând îmbunătățirea la nivel local, subnațional și 
național, care permit evaluarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor integrate de sănătate. 
Având în vedere natura multidimensională a calității asistenței medicale în cadrul mai multor programe 
și a mediului mai larg al sistemului de sănătate, acest domeniu evaluează procesele și instrumentele 
utilizate de furnizorii de servicii medicale. Acestea sunt concepute pentru a reduce consecințele 
negative, inclusiv prin disponibilitatea ghidurilor clinice, a protocoalelor și a listelor de verificare, 
a sistemelor de raportare a evenimentelor adverse, inclusiv a efectelor dăunătoare ale anumitor 
medicamente, a proceselor de audit clinic și a analizelor mortalității.

4.2.1.3  Unități și servicii medicale reziliente

Legăturile puternice și durabile între securitatea sanitară și capacitățile sistemului de sănătate, cu 
concentrarea eforturilor pe pregătire, răspuns și recuperare, sunt esențiale pentru construirea unor 
sisteme și servicii de sănătate reziliente, orientate către AMP. Măsurarea și monitorizarea capacităților 
de pregătire și reziliență ale sistemului de sănătate pentru situații de urgență necesită o analiză mai 
amplă a indicatorilor în multe domenii ale lanțului de rezultate (a se vedea secțiunea
4.3.3 de mai jos privind măsurarea rezilienței). Cu toate acestea, la nivel de serviciu, este important să 
se includă o evaluare a unui set principal de criterii și atribute pentru a măsura nivelul de pregătire și 
reziliența serviciilor la punctul de acordare a asistenței medicale.
Evaluarea nivelului de pregătire și a rezilienței serviciilor se bazează pe prezența mai multor elemente 
și sisteme de cuantificare pentru a identifica zonele de vulnerabilitate și oportunitățile de îmbunătățire 
a furnizării de servicii înainte, în timpul și după situațiile de urgență în materie de sănătate publică. 
Indicatorul pentru acest domeniu se concentrează pe gestionarea riscurilor de urgențe și dezastre, 
continuitatea serviciilor și funcțiilor și utilizarea analizelor și lecțiilor învățate pentru a facilita 
recuperarea și consolidarea capacităților pentru riscurile actuale și viitoare.

Întrebări de avut în vedere cu privire 
la contextul și nevoile țării

   Indicatori de selectat din listă Sursa de date
preferată

Sisteme pentru îmbunătățirea calității îngrijirii

Unitățile medicale au procese de 
îmbunătățire a calității?

▪	  Procentul unităților cu sisteme care sprijină 
îmbunătățirea calității Evaluarea unității

Tabelul 11. Sisteme pentru îmbunătățirea calității îngrijirii: considerente pentru măsuri și 
indicatorii aferenți

Întrebări de avut în vedere cu privire 
la contextul și nevoile țării

   Indicatori de selectat din listă Sursa de date
preferată

Unități și servicii medicale reziliente

Unitățile medicale îndeplinesc 
principalele criterii privind reziliența?

▪	  Procentul unităților care corespund criteriilor 
privind reziliența unităților și serviciilor medicale Evaluarea unității

Tabelul 12. Unități și servicii medicale reziliente: considerente pentru măsuri și indicatorii aferenți
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4.2.2  Ieșiri

Următoarea dimensiune a cadrului cuantifică realizarea rezultatelor AMP pentru a urmări performanța 
AMP. Acestea includ accesul, disponibilitatea și calitatea asistenței medicale, punând accentul pe 
evaluarea funcțiilor asistenței medicale primare.

4.2.2.1  Acces și disponibilitate

Indicatorii din acest domeniu evaluează accesibilitatea, prețul abordabil și acceptabilitatea asistenței 
medicale (inclusiv obstacolele geografice, financiare și socioculturale percepute). Indicatorii măsoară, 
de asemenea, dimensiunile disponibilității și gradului de pregătire al serviciilor, precum și utilizarea 
efectivă a serviciului.

Evaluarea disponibilității serviciilor de sănătate trebuie să fie în concordanță cu pachetul definit de 
servicii de sănătate esențiale și de funcții ale serviciilor publice de sănătate dintr-o anumită țară. 
Aceasta analizează măsura în care sunt oferite și disponibile în mediile relevante de acordare a 
asistenței medicale (de exemplu, asistență medicală primară, spital și asistență medicală pe termen 
lung) anumite servicii specifice. Un indicator compozit privind disponibilitatea serviciilor trebuie să ia în 
considerare serviciile de bază pe întregul continuum al serviciilor de asistență medicală. Compendiul 
OMS AUSS pune la dispoziție informații suplimentare (47).1

Gradul de pregătire al serviciilor examinează măsura în care serviciile oferite dispun de capacități 
minime necesare pentru furnizarea de asistență medicală de înaltă calitate, în condiții de siguranță. 
Evaluarea gradului de pregătire se bazează pe existența elementelor analizate, inclusiv pe 
disponibilitatea furnizorilor de servicii medicale calificați; disponibilitatea medicamentelor esențiale, 
a capacității de diagnosticare și a echipamentelor de bază; prezența elementelor necesare de control 
pentru prevenirea infecțiilor; și a protocoalelor pentru afecțiunile indicator.
Țările trebuie să apeleze la instrumente globale suplimentare care sprijină evaluarea și monitorizează 
disponibilitatea și gradul de pregătire al serviciilor (49-51). Rețineți că acestea trebuie adaptate pentru 
selecția, proiectarea și furnizarea serviciilor de sănătate într-un context dat.

Întrebări de avut în 
vedere cu privire la 
contextul și nevoile țării

   Indicatori de selectat din listă Sursa de date
preferată

Accesibilitate, prețuri abordabile, acceptabilitate

S-a îmbunătățit accesul 
la servicii?

S-a îmbunătățit accesul 
echitabil?

▪	  Acces geografic la servicii Baza de date a unității 
sanitare GIS

▪	  Bariere percepute în calea accesului (geografice, 
financiare, socioculturale)

Anchetă în rândul populației 
Anchetă la nivelul unității 
sanitare (interviuri la 
externare)

▪	  Accesul la intervenții chirurgicale de urgență SIRS GIS

▪	  Existența unui sistem de asistență medicală post-
accident Evaluare calitativă

Tabelul 13. Acces și disponibilitate: considerente pentru măsuri și indicatorii aferenți

1 Serviciile de bază care acoperă întregul continuum al asistenței medicale pot avea în vedere gestionarea prezentărilor obișnuite 
(semne și simptome de urgență și comune); sănătatea reproductivă și sexuală (sarcina și nașterea, sănătatea sexuală și planificarea 
familială); creșterea, dezvoltarea și îmbătrânirea (nutriția, activitatea fizică și somnul, creșterea și dezvoltarea sugarului și adolescen-
tului); considerente specifice persoanelor în vârstă și sfârșitului vieții: boli netransmisibile și sănătate mintală (tulburări hematologice, 
cancere, boli cardiovasculare, tulburări legate de consumul de substanțe și tulburări mintale); boli transmisibile; și violență și leziuni.
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4.2.2.2   Asistență medicală de calitate

O serie de indicatori privind calitatea asistenței medicale se concentrează pe funcțiile de bază ale 
asistenței medicale primare care au un impact pozitiv demonstrat asupra calității furnizării serviciilor 
și experienței pacienților. Acestea includ accesibilitatea primului punct contact, continuitatea, 
caracterul complet, coordonarea și centrarea pe oameni a serviciilor (2, 19, 52, 53).
Indicatorii din acest domeniu evaluează asistența medicală primară ca primul punct de contact 
cu sistemul de sănătate, precum și măsura în care pacienții se prezintă la un furnizor obișnuit de 
asistență medicală care este familiarizat cu istoricul lor medical și oferă o gamă cuprinzătoare de 
servicii care acoperă un spectru vast de afecțiuni, pentru a le satisface nevoile (9, 19). De asemenea, 
aceștia contribuie la evaluarea coordonării generale și a caracterului complet al asistenței medicale în 
diferite contexte și platforme de acordare a asistenței medicale, și măsurii în care aceste servicii sunt 
centrate pe oameni, pentru a înțelege dacă serviciile răspund întregului set de nevoi ale indivizilor de-a 
lungul timpului. Evaluarea interacțiunilor furnizor-pacient la punctul de acordare a asistenței medicale 
și a satisfacției pacientului și comunității față de servicii este esențială pentru acest demers, deoarece 
experiența pozitivă a beneficiarului poate îmbunătăți menținerea în îngrijire, respectarea tratamentului 
și încrederea în sistemele de sănătate, fiind în același timp un obiectiv în sine (19).
Pe lângă funcțiile de bază ale asistenței medicale primare, există și alte dimensiuni importante ale 
calității care trebuie evaluate pentru o analiză cuprinzătoare a calității îngrijirii. Acestea includ:

•  eficacitatea asistenței medicale pentru a asigura că aceasta este bazată pe dovezi și 
respectă standardele stabilite;

•  siguranța pentru a evita vătămarea persoanelor cărora le este destinată asistența medicală;
•  eficiența asistenței medicale pentru a reduce la minim risipa și a maximiza capacitatea 

de a oferi asistență medicală celor care au nevoie de ea;

•  acordarea asistenței medicale în timp util pentru a asigura că oamenii pot avea acces la 

asistență medicală atunci când au nevoie (19, 48, 53). 

Disponibilitatea și gradul de pregătire al serviciilor

Sunt disponibile servicii 
complete la locul de 
acordare a asistenței 

medicale?

Serviciile îndeplinesc 
standardele minime?

▪	  Procentul unităților care oferă servicii conform 
pachetului de servicii definit la nivel național Evaluarea unității SIRS

▪	  Disponibilitatea furnizorului (rata de absență) Anchetă la nivelul unității 
sanitare

▪	  Procentul de unități care îndeplinesc standardele 
minime pentru a furniza servicii de urmărire

Anchetă la nivelul unității 
sanitare

▪	  Procentul de unități care respectă măsurile de 
prevenire și control al infecțiilor (PCI)

Anchetă la nivelul unității 
sanitare

Utilizarea serviciilor

Care este utilizarea 
serviciilor pe 

platformele de furnizare 
a serviciilor?

▪	  Prezentări în ambulatoriu SIRS
Populație

▪	  Prezentări la unitatea de primiri urgențe SIRS

▪	  Externări din spital** SIRS

▪	  Diagnosticul principal (asistență primară/
prezentări în ambulatoriu, diagnostice în spital la 
externare**)

SIRS

** Indicatori specifici spitalului considerați importanți pentru monitorizarea mai largă a sistemului de sănătate orientat spre 
AMP și relevanți în ceea ce privește interdependența cu asistența medicală primară.
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Întrebări de avut în vedere cu privire la 
contextul și nevoile țării

   Indicatori de selectat din listă Sursa de date preferată

Funcții de bază ale asistenței medicale primare (accesibilitate ca prim punct de contact, continuitate, caracter 
complet, coordonare, centrare pe oameni)

Sunt serviciile de asistență medicală 
primară primul punct de contact?

Pacienții au un furnizor de asistență 
medicală obișnuit?

Sunt prezentările gestionate eficient la 
nivel de asistență medicală primară?

Sunt serviciile receptive la nevoile 
pacienților și ale comunității?

▪	 Experiențele raportate de pacienți
Anchetă în rândul pacienților

Anchetă la nivelul unității 
sanitare (interviuri la externare)

▪	 Percepția oamenilor despre sistemul și 
serviciile de sănătate Anchetă în rândul populației

Eficacitate

Furnizarea serviciilor de asistență 
medicală respectă standardele clinice?

▪	 Acuratețea diagnosticului (informații de la 
furnizor)

Anchetă la nivelul unității 
sanitare (observare 
pacient-furnizor sau analiza 
evidențelor) are calitativă

▪	 Respectarea standardelor clinice pentru 
afecțiunile indicator

Anchetă la nivelul unității 
sanitare (observare 
pacient-furnizor sau analiza 
evidențelor)

▪	 Rata mortalității în primele 30 de zile după 
internare (pentru infarct miocardic sau 
accident vascular cerebral)**

SIRS
Anchetă la nivelul unității 
sanitare (analiza evidențelor)

▪	 Complicații care pot fi evitate (amputarea 
membrelor inferioare în diabet)

SIRS
Anchetă la nivelul unității 
sanitare (analiza evidențelor)

▪	 Rata reinternărilor în spital pentru afecțiuni 
indicator**

SIRS
Anchetă la nivelul unității 
sanitare (analiza evidențelor)

▪	 Internări pentru afecțiuni care se pretează la 
asistență medicală ambulatorie SIRS

Siguranță

S-a îmbunătățit siguranța pacientului?

▪	 Practici de prescriere a antibioticelor Baza de date a rețetelor

▪	 Proporția persoanelor de 65 de ani și peste 
cărora li s-au prescris antipsihotice Baza de date a rețetelor

Eficiență

Care este volumul prezentărilor la 
spitale?

▪	 Volumul cazurilor la furnizor Anchetă la nivelul unității 
sanitare

▪	 Nivelul de ocupare a paturilor** SIRS

Acces în timp util

Serviciile sunt furnizate în timp util?

▪	 Stadiul cancerului la diagnostic (după tipul 
de cancer) Registrul cancerului

▪	 Timp de așteptare pentru o intervenție 
chirurgicală electivă**

SIRS (sisteme de gestionare a 
timpului de așteptare)

** Indicatori specifici spitalului considerați importanți pentru monitorizarea mai largă a sistemului de sănătate orientat spre AMP și 
relevanți în ceea ce privește interdependența cu asistența medicală primară.

Tabelul 14. Asistență medicală de calitate: considerente pentru măsuri și indicatorii aferenți
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4.2.2.3  Indicatori privind mediul spitalicesc

Întrucât asistența medicală primară este fundamentală pentru abordarea mai largă privind AMP, 
cadrul include mulți indicatori care se concentrează pe asistența medicală primară ca proces esențial 
al sistemului de sănătate pentru a sprijini asistență medicală la primul punct de contact, accesibilă, 
continuă, cuprinzătoare și coordonată, centrată pe pacient. (2, 6). Cu toate acestea, pentru o evaluare mai 
completă a serviciilor de sănătate, a orientării lor către AMP și a gradului de integrare a acestora, este, 
de asemenea, important să se evalueze și alte contexte de furnizare a serviciilor (de exemplu, unități de 
primiri urgențe și spitale). După cum s-a menționat mai sus, într-un model de asistență medicală orientat 
către AMP, spitalele trebuie să își adapteze în special rolul de furnizori specializați de asistență medicală 
pentru prezentări acute individuale, pentru a oferi asistență medicală tuturor membrilor categoriilor de 
populație cărora li se adresează, în coeziune și coordonare cu asistența medicală primară, precum și cu 
alte niveluri de asistență medicală (39). Din acest motiv, o serie de indicatori din cadru sunt specifici sau 
orientați către spital și au fost marcați cu ** în tabelele de mai sus.
În plus, după cum evidențiază figura 4, indicatorii suplimentari specifici spitalelor care nu sunt specifici 
AMP, dar sunt importanți pentru evaluarea calității generale a asistenței medicale includ:

•  Densitatea paturilor (numai pentru pacienții internați)

•  Mortalitate la nivelul instituției

•  Rata cezarienelor

•  Sepsis postoperator

•  Embolie pulmonară postoperatorie

•  Tromboza venoasă profundă postoperatorie

•  Rata mortalității perioperatorii

•  Infecții nosocomiale

•  Gradul de acoperire al resuscitării de urgență în timp util la spitalele de prim nivel

Acești indicatori – deși nu se concentrează în mod explicit pe AMP – sunt considerați importanți pentru 
monitorizarea mai largă a sistemului de sănătate și relevanți în ceea ce privește interdependența cu 
asistența medicală primară.

4.3  Dimensiuni transversale: calitate, echitate și 
reziliență
Cadrul de evaluare a AMP și lista indicatorilor oferă țărilor îndrumări pentru a evalua, urmări și 
monitoriza progresele înregistrate în funcție de dimensiunile esențiale ale calității, echității și 
rezilienței de-a lungul întregului lanț de rezultate.

4.3.1 Calitatea

Prezentul ghid definește calitatea ca un concept transversal, inclus la toate nivelurile în factorii 
determinanți ai sistemului de sănătate și furnizarea serviciilor, conducând la rezultate eficiente și impact 
real. Urmărirea îmbunătățirilor și a investițiilor în structurile și intrările AMP este esențială pentru a 
evalua condiția prealabilă care permite instituirea factorilor determinanți ai sistemului de sănătate, 
necesari pentru a asigura furnizarea unor servicii de înaltă calitate la punctul de acordare a asistenței 
medicale. Acești indicatori acordă o atenție deosebită factorilor legați de guvernanță și mecanismelor 
de responsabilitate definite; cerințelor esențiale de infrastructură, precum accesul la apă, salubritate, 
igienă și electricitate; forței de muncă calificate, sprijinite și motivate; disponibilității medicamentelor, 
dispozitivelor medicale și altor produse pentru sănătate de calitate; și sistemelor informatice în domeniul 
sănătății care asigură că strategiile de îmbunătățire sunt fundamentate de date.

La nivelul furnizării de servicii, indicatorii privind modelele de asistență medicală și sistemele de 
îmbunătățire a calității asistenței medicale oferă date esențiale despre procesele care trebuie 

Întrebări de avut în vedere cu privire la 
contextul și nevoile țării

   Indicatori de selectat din listă Sursa de date preferată

Funcții de bază ale asistenței medicale primare (accesibilitate ca prim punct de contact, continuitate, caracter 
complet, coordonare, centrare pe oameni)

Sunt serviciile de asistență medicală 
primară primul punct de contact?

Pacienții au un furnizor de asistență 
medicală obișnuit?

Sunt prezentările gestionate eficient la 
nivel de asistență medicală primară?

Sunt serviciile receptive la nevoile 
pacienților și ale comunității?

▪	 Experiențele raportate de pacienți
Anchetă în rândul pacienților

Anchetă la nivelul unității 
sanitare (interviuri la externare)

▪	 Percepția oamenilor despre sistemul și 
serviciile de sănătate Anchetă în rândul populației

Eficacitate

Furnizarea serviciilor de asistență 
medicală respectă standardele clinice?

▪	 Acuratețea diagnosticului (informații de la 
furnizor)

Anchetă la nivelul unității 
sanitare (observare 
pacient-furnizor sau analiza 
evidențelor) are calitativă

▪	 Respectarea standardelor clinice pentru 
afecțiunile indicator

Anchetă la nivelul unității 
sanitare (observare 
pacient-furnizor sau analiza 
evidențelor)

▪	 Rata mortalității în primele 30 de zile după 
internare (pentru infarct miocardic sau 
accident vascular cerebral)**

SIRS
Anchetă la nivelul unității 
sanitare (analiza evidențelor)

▪	 Complicații care pot fi evitate (amputarea 
membrelor inferioare în diabet)

SIRS
Anchetă la nivelul unității 
sanitare (analiza evidențelor)

▪	 Rata reinternărilor în spital pentru afecțiuni 
indicator**

SIRS
Anchetă la nivelul unității 
sanitare (analiza evidențelor)

▪	 Internări pentru afecțiuni care se pretează la 
asistență medicală ambulatorie SIRS

Siguranță

S-a îmbunătățit siguranța pacientului?

▪	 Practici de prescriere a antibioticelor Baza de date a rețetelor

▪	 Proporția persoanelor de 65 de ani și peste 
cărora li s-au prescris antipsihotice Baza de date a rețetelor

Eficiență

Care este volumul prezentărilor la 
spitale?

▪	 Volumul cazurilor la furnizor Anchetă la nivelul unității 
sanitare

▪	 Nivelul de ocupare a paturilor** SIRS

Acces în timp util

Serviciile sunt furnizate în timp util?

▪	 Stadiul cancerului la diagnostic (după tipul 
de cancer) Registrul cancerului

▪	 Timp de așteptare pentru o intervenție 
chirurgicală electivă**

SIRS (sisteme de gestionare a 
timpului de așteptare)

** Indicatori specifici spitalului considerați importanți pentru monitorizarea mai largă a sistemului de sănătate orientat spre AMP și 
relevanți în ceea ce privește interdependența cu asistența medicală primară.
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implementate pentru a promova îmbunătățirea continuă a calității asistenței medicale. Mai mulți 
indicatori de rezultat sunt, de asemenea, esențiali pentru evaluarea dimensiunilor asistenței medicale 
de înaltă calitate. Primul tabel din secțiunea 2 a specificațiilor tehnice (Anexa web) prezintă indicatori 
specifici calității. Deși procesul de identificare a variațiilor între unitățile de acordare a asistenței 
medicale și a activității specifice de îmbunătățire duce la rezultate optime prin analizarea unui set 
amplu de indicatori privind calitatea, unele țări alege opțiunea sintetizării datelor într-un tablou de bord 
sau sistem de punctaj pentru a permite monitorizarea progresului și a performanței în timp. Secțiunile 
următoare prezintă detalii suplimentare privind sintetizarea și vizualizarea datelor.

4.3.2  Echitate

Unul dintre motivele principale pentru implementarea unei abordări AMP este acela de a asigura că 
serviciile de sănătate sunt orientate spre echitate, integrează dimensiunea de gen și se bazează pe 
drepturile omului. Acest aspect este esențial pentru realizarea AUSS și ODD legate de sănătate, fără 
a lăsa pe nimeni în urmă și, în cele din urmă, contribuind la realizarea dreptului la sănătate, fără nicio 
distincție. Echitatea este definită ca absența diferențelor evitabile, nedrepte s au remediabile între 
diferite grupuri de persoane, indiferent dacă acele grupuri sunt definite pe criterii sociale, economice, 
demografice sau geografice sau prin alte mijloace de stratificare (54). Prin urmare, 
inechitățile în materie de sănătate implică mai mult decât inegalitatea în ceea ce privește factorii 
determinanți ai sănătății, dar și accesul la resursele necesare pentru a îmbunătăți și menține sănătatea 
sau rezultatele privind starea de sănătate. De asemenea, acestea implică un eșec în evitarea sau de 
depășirea inegalităților care încalcă normele privind echitatea și drepturile omului.
Prin urmare, monitorizarea eficientă a echității trebuie să ia în considerare dimensiunile esențiale ale 
inegalității pentru a examina modul în care sistemul de sănătate satisface nevoile diferitelor grupuri de 
populație. Aceste dimensiuni includ (54-57):

•  statut economic (averea gospodăriei sau venitul individual);

•  loc de reședință (zona urbană sau rurală);

•  geografie (regiune subnațională);

•  vârstă;

•  sex;

•  gen;

•  educație;

•  ocupație;

•  etnie;

•  religie;

•  castă;

•  strămutare (persoane care se confruntă cu o criză umanitară în tabere de refugiați, 
strămutați în interiorul țării sau care trăiesc în așezări neoficiale, sau prizonieri);

•  dizabilitate;

•  orientare sexuală;

•  statut de migrant;

•  stigmatizare.

Ori de câte ori este posibil, indicatorii privind sănătatea de-a lungul lanțului de rezultate trebuie dezagregați 
și analizați pe baza acestor dimensiuni ale inegalității. Al doilea tabel din secțiunea 2 a specificațiilor tehnice 
(Anexa web) evidențiază subsetul de indicatori din lista AMP de indicatori cu dimensiuni și dezagregări 
focalizate ale inegalității. Acesta include, de asemenea, indicatori care pun accentul pe echitate, gen și 
drepturile omului. Dezagregările în ceea ce privește echitatea (de exemplu, după autoritate competentă, 
zonă rezidențială, chintilă de avere, sex, vârstă sau educație) sunt, de asemenea, notate pentru toți 
indicatorii din primul tabel din secțiunea 1 a specificațiilor tehnice (Anexa web).
Deoarece echitatea constituie un obiectiv fundamental al sistemului de sănătate, este importantă 
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cuantificarea atingerii acestui obiectiv al echității printr-o evaluare cuprinzătoare a echității în gradul de 
acoperire al serviciilor și în starea de sănătate. OMS și experții au pus la dispoziție principii și îndrumări 
pentru monitorizarea inechităților în materie de sănătate (56, 58-60). În plus, există instrumente și abordări 
pentru efectuarea analizei de gen (61) și evaluarea obstacolelor în calea serviciilor de sănătate (62, 63)

4.3.3  Reziliență

Urgențele în materie de sănătate publică continuă să constituie o amenințare la adresa securității 
sanitare la nivel mondial. Învățămintele desprinse din focarele de boli infecțioase anterioare și în curs 
(de exemplu, actuala pandemie de COVID-19; focarul de boală cu virusul Ebola din Africa de Vest, 
2014–2015; focarul de sindrom respirator acut sever (SARS) în Asia și America de Nord 2003; și focarul 
de boală cu virusul Ebola din Republica Democrată Congo, 2018–2020) au evidențiat necesitatea unei 
pregătiri eficiente a sistemului de sănătate și a unor servicii de sănătate reziliente, de înaltă calitate, 
pentru a face față tuturor riscurilor. Focarul de COVID-19 a arătat în special modul în care calitatea 
slabă a asistenței medicale, alături de măsurile deficitare de prevenire și control al infecțiilor (PCI), a 
contribuit la transmiterea pe scară largă în unitățile sanitare. Acest aspect evidențiază necesitatea de 
a evalua în mod continuu reziliența sistemelor de sănătate de-a lungul întregului lanț de rezultate, nu 
doar a cadrelor de reglementare din intrări și structuri. În acest context, reziliența este definită ca fiind 
capacitatea actorilor, instituțiilor și populațiilor din domeniul sănătății de a se pregăti și de a răspunde 
eficient în situații de criză; de a menține funcțiile de bază atunci când izbucnește o criză; și, pe baza 
lecțiilor învățate în timpul crizei, de a se reorganiza, atunci când condițiile o impun (64).
Ca atare, reziliența poate fi evaluată pe mai multe dimensiuni ale lanțului de rezultate (a se vedea 
indicatorii menționați în al treilea tabel din secțiunea 2 din specificațiile tehnice (anexa web), având o 
dimensiune pregnantă a rezilienței), inclusiv guvernanță, finanțare, infrastructură fizică, forța de muncă 
din domeniul sănătății, medicamente și alte produse pentru sănătate, informații despre sănătate, 
modele de asistență medicală, unități și servicii medicale reziliente, acces și disponibilitate și calitatea 
asistenței medicale. În plus, indicatorii din cadrele existente de pregătire și răspuns în situații de 
urgență au fost incluși ca indicatori individuali și componente ale indicilor relevanți (16, 65, 66).
Este de remarcat faptul că, la fel ca în cazul echității, reziliența constituie un obiectiv fundamental al 
sistemului de sănătate și este important să fie analizată reziliența printr-o evaluare cuprinzătoare, care 
include ieșirile (de exemplu, îmbunătățirea gradului de acoperire al serviciilor) și impactul.

4.4  Corelarea tuturor componentelor: Monitorizarea 
AMP pentru a impulsiona îmbunătățirea 
performanței
Deoarece îmbunătățirea performanței AMP în vederea realizării AUSS și ODD constituie cel mai 
important obiectiv al prezentului ghid, cadrul de evaluare a AMP și lista de indicatori au fost concepute 
pentru a sprijini analiza aprofundată a capacităților și performanței AMP pentru a atinge obiectivele 
generale ale sistemului de sănătate și pentru a semnala blocajele sistemului de sănătate și nevoia 
de investiții. Ghidul permite țărilor să efectueze analize treptate sau „în cascadă”, care corelează 
structurile și intrările cu rezultatele pentru a facilita și fundamenta
procesele decizionale, alocarea resurselor, măsurile și intervențiile vizând pârghiile strategice și 
operaționale ale AMP, ca parte a proceselor și mecanismelor naționale de planificare și analiză în 
sectorul sănătății.

Figura 5 demonstrează modul în care factorii decizionali naționali și subnaționali pot folosi cadrul 
pentru a analiza întrebările specifice contextului, pentru a demara procesul și pentru a cuantifica 
indicatorii care contribuie la identificarea răspunsurilor la aceste întrebări, astfel încât rezultatele să 
fie utilizate pentru a fundamenta acțiunile și reformele orientate către AMP. Figura 6 prezintă cadrul 
de evaluare a AMP și indicatorii, inclusiv indicatorii de rezultat și de impact, demonstrând modul în 
care cuantificarea capacităților AMP și a îmbunătățirii performanței contribuie la monitorizarea AUSS, 
a ODD legate de sănătate și a impactului general asupra stării de sănătate și bunăstării. Deoarece 
sistemele de sănătate sunt complexe și adaptabile, factorii decizionali vor trebui să monitorizeze în 
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timp indicatorii pentru a evalua dacă schimbările la nivelul pârghiilor (în cadrul structurilor, intrărilor și 
proceselor) au contribuit la rezultatele scontate (ieșiri, rezultate și impact) și a lua măsuri corective 
în consecință. Întrucât mulți indicatori pot fi colectați anual sau periodic, evaluarea periodică și 
continuă a progreselor și a performanței AMP poate contribui la identificarea lacunelor și a domeniilor 
de îmbunătățire, pentru a declanșa acțiuni și strategii rapide vizând îmbunătățirea AMP, precum și 
pentru o reformă durabilă a AMP și elaborarea unei strategii pentru îmbunătățirea impactului. Cadrul 
operațional pentru AMP (6) cuprinde exemple de acțiuni pentru îmbunătățirea AMP.

Pentru a sprijini implementarea și utilizarea cadrului și a indicatorilor, țările pot avea în vedere 
agregarea indicatorilor în indicii privind capacitatea și performanța AMP. Fișele de punctaj și tablourile 
de bord pot fi instrumente utile pentru prezentarea acestor date și modificări în timp, pentru 
a fundamenta și a impulsiona îmbunătățirea AMP. Acestea pot include o imagine de ansamblu 
pragmatică privind un set limitat de indicatori esențiali, cu obiective și „semafoare” pentru a atrage 
atenția asupra zonelor care funcționează bine sau a celor se confruntă cu provocări. Acestea au un 
potențial semnificativ de a sprijini analizele periodice ale performanței AMP și de a îmbunătăți calitatea 
datelor. Exemple de astfel de fișe de punctaj includ profilurile semnelor vitale PHCPI, profilurile de țară 
ale OMS și tablourile de bord privind sistemele de sănătate de înaltă calitate, specifice fiecărei țări (19, 
22, 33, 37). Figura 7 include un exemplu de vizualizare a profilului semnelor vitale PHCPI, care poate fi 
utilizat pentru a urmări și sprijini îmbunătățirea performanței.
De asemenea, acest cadru poate fi utilizat pentru a analiza anumite afecțiuni sau zone programatice 
prin prisma AMP. Acest lucru poate fi deosebit de valoros pentru evaluarea performanței în gestionarea 
afecțiunilor împovărătoare. Pe locuri, această aplicare poate fi limitată, deoarece există domenii (cum 
ar fi reabilitarea, paliația și sănătatea mintală) care nu au seturi de indicatori globali atât de dezvoltate. 
Cu toate acestea, cadrul permite analize pe întregul continuum al asistenței medicale (promovare, 
prevenție, diagnostic, tratament, reabilitare și îngrijiri paliative). Anexa 2 la prezentul ghid oferă un 
exemplu despre modul în care poate fi aplicat cadrul pentru evaluarea serviciilor acordate în cazul 
bolilor netransmisibile (BNT).
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Figure 5. Cadrul conceptual pentru monitorizarea AMP

Structuri

Guvernanță

�  Politicile sunt orientate 
către AMP și AUSS?

�  Există un mecanism 
de implicare 
comunitară și 
multisectorială?

Ajustare la nevoile 
populației în domeniul 
sănătății.

�  Sunt resursele alocate 
în funcție de priorități 
și pentru a ajunge la 
cei mai vulnerabili?

Finanțare

�  Au crescut cheltuielile 
pentru AMP?

Infrastructura fizică

�  Unitățile medicale sunt 
sigure, accesibile și 
îndeplinesc standardele 
pentru ASI?

Forța de muncă în 
domeniul sănătății

�  Există forță de muncă 
adecvată și calificată în 
asistența medicală primară?

Medicamente și alte produse 
pentru sănătate

�
  
S-a îmbunătățit disponibilita-
tea medicamentelor, 
diagnosticelor, consumabile-
lor și echipamentelor?

Informații despre sănătate

�
  
Sunt registrele și 
rapoartele unității 
sanitare complete?

Tehnologii digitale pentru 
sănătate

�
  
A crescut utilizarea 
tehnologiilor digitale în 
unitățile medicale?

 Factori determinanți ai sănătății și factori de risc
�  Au fost îmbunătățiți factorii determinanți și factorii de risc pentru sănătate? 

Modele de asistență 
medicală 

�  Au fost definite 
pachete complete de 
servicii?

�  Sunt serviciile 
proiectate într-un mod 
integrat la nivelul 
tuturor platformelor 
principale de furnizare?

�  Există legături cu 
serviciile comunitare și 
sociale?

Sisteme pentru 
îmbunătățirea calității 
îngrijirii

�  Unitățile medicale au 
procese de îmbunătăți-
re a calității? 

Unități și servicii 
medicale reziliente
�  Unitățile medicale 

îndeplinesc criteriile 
privind reziliența?

Acces și disponibilitate

�
  
A fost îmbunătățit 
accesul la servicii?

�
  
S-a îmbunătățit accesul 
echitabil?

�
  
Sunt disponibile servicii 
complete la locul de 
acordare a asistenței 
medicale?Îndeplinesc 
acestea standardele 
minime?

Calitatea asistenței 
medicale

�  Sunt serviciile 
receptive la nevoile 
pacienților?

�  Acordarea asistenței 
medicale se bazează 
pe respectarea 
standardelor?

  
� A fost îmbunătățită 

siguranța pacientului? 
Promptitudine

Acces universal la 
servicii de sănătate

�  A fost îmbunătățit 
gradul de acoperire 
a serviciilor?

�  Oamenii sunt 
protejați de riscuri 
financiare?

Securitate sanitară

�  Au fost reduse 
comportamentele 
de risc?

�  A fost îmbunătățită 
securitatea sanitară?

Starea de sănătate

�  Au fost 
îmbunătățite 
rezultatele în 
materie de 
sănătate? 

�

  

Sunt populațiile 
protejate în caz 
de urgențe în 
materie de 
sănătate?

Echitate

�  Au fost reduse 
inechitățile în 
materie de 
sănătate?

Receptivitate 

�

  

Sunt sistemele de 
sănătate receptive 
și reziliente?

   Accentul cadrului conceptual de monitorizare a AMP

Monitorizarea calității, echității, rezilienței

Au fost îmbunătățite capacitățile AMP? A fost îmbunătățită performanța AMP? Impactul asupra AMP a condus la îmbunătăți-
rea sănătății și bunăstării?

Procese

Intrări

Ieșiri

 

Rezultate Impact

Componente 
AMP

Factorii determinanți ai sistemelor de sănătate

Furnizarea serviciilor
[prevenție, promovare, tratament, reabilitare, paliație] 

Obiectivele sistemului de sănătate



AUSS - Gradul de acoperire al 
serviciilor

�
  
AUSS - gradul de acoperire al 
serviciilor (indice) [ODD 3.8.1]

�  Gradul de acoperire al intervențiilor 
serviciilor    

AUSS - Protecția financiară

�
  
Proporția populației cu cheltuieli 
mari/pauperizante ale gospodăriilor 
pentru sănătate ca pondere a 
cheltuielilor totale ale gospodăriilor 
din venituri [ODD 3.8.2]

Securitate sanitară

�

  

Capacitate IHR/SPAR [ODD 3.d.1]

�

  

Grad de acoperire al vaccinării de 
rutină/urgență [ODD 3.b.1]

� Promptitudinea identificării și 
raportării urgenței

� Proporția persoanelor vulnerabile în 
contexte de vulnerabilitate cărora li se 
asigură SSE

� Numărul de cazuri de poliomielită 
cauzate de poliovirusul sălbatic

Figura 6. Cadrul de evaluare a AMP și lista indicatorilor (inclusiv rezultate și indicatori de impact)

Factorii determinanți ai sistemelor de sănătate

Structuri

Infrastructura fizică*

      Densitatea și distribuția unităților 
medicale (inclusiv asistență medicală 
primară)

     Disponibilitatea facilităților ASI de bază
      Disponibilitatea electricității și a 

comunicațiilor
-  Densitatea paturilor (numai pentru 

pacienții internați)**

�  Acces la transportul de urgență pentru 
transferul între unități medicale

Forța de muncă în domeniul sănătății*

      Densitatea și distribuția lucrătorilor din 
domeniul sănătății [SDG 3.c.1]

�  Mecanisme de acreditare pentru instituțiile 
de educație și formare profesională

� Sisteme naționale de dezvoltare 
profesională continuă

Medicamente și alte produse pentru 
sănătate*

� Mecanisme de reglementare pentru 
medicamente       
Disponibilitatea medicamentelor 
esențiale [ODD 3.b.3]

� Disponibilitatea diagnosticelor 
esențiale in vitro

� Disponibilitatea echipamentelor medicale 
prioritare și a altor dispozitive medicale

Informații despre sănătate

Sisteme informatice

� Caracterul complet al raportărilor unităților 
medicale

� Procentul de unități care utilizează dosare 
complete ale pacienților

�
  
Sistem de anchete periodice la nivelul 
unității medicale și în rândul pacienților      

Sistem Informatic în Managementul 
Resurselor Umane la nivel național funcțional

   

   

Caracterul complet al înregistrării nașterilor       

Caracterul complet al înregistrării deceselor

� Sistem de anchete periodice privind 
sănătatea în rândul populației

Supraveghere      

Existența unui sistem de supraveghere 
eficient

Tehnologii digitale pentru sănătate*

�  Strategia națională de e-sănătate

�  Accesul la telemedicină 

      Procentul de unități care utilizează dosarul 
electronic de sănătate

Modele de asistență medicală*

Selecția și planificarea 
serviciilor

      
Pachet de servicii care îndeplinește 
criteriile

      Roluri și funcții ale platformelor și 
contextelor de furnizare a serviciilor 
stabilite

Proiectarea serviciilor

�  Existența unui sistem de 
constituire a listei

      Sistem care promovează accesibilita-
tea primului punct de contact

�  Protocoale pentru transferul, 
retransferul și transferul de 
urgență al pacientului

�  Existența unor protocoale terapeutice 
pentru afecțiuni indicator

Managementul organizației și 
unității

�  Profesionalizarea personalului de 
conducere

� Capacitate de management și 
leadership

� Furnizare a serviciilor bazată pe 
echipe multidisciplinare

      Existența unui sistem de 
supraveghere în scopul îndrumării

� Existența bugetelor unităților și 
cheltuieli care îndeplinesc criteriile

Legături cu comunitatea și 
implicarea acesteia

�  Colaborarea între furnizorii de servicii 
din cadrul unității și al comunității

�
  
Implicarea comunității în planificare 
și organizare

      

Mobilizarea proactivă a populației 
serviciilor

� Servicii pentru autoîngrijire și 
alfabetizare în domeniul sănătății în 
asistența medicală primară

Sisteme pentru îmbunătățirea 
calității îngrijirii*

      
Procentul unităților cu sisteme care 
sprijină îmbunătățirea calității

Unități și servicii medicale reziliente

�
  
Procentul unităților care corespund 
criteriilor privind unitățile și serviciile 
medicale reziliente

Guvernanță

Angajament politic și leadership*

      Sănătatea în toate politicile cu coordonare multisectorială

�  Existența legislației privind dreptul la sănătate

Guvernanță și cadre de politici*

      Existența unei politici naționale în domeniul sănătății 
orientată către AMP și AUSS

      Existența unei politici, strategii sau plan de îmbunătățire 
a calității și siguranței

      Existența unor strategii de gestionare a riscurilor de 
urgență în materie de sănătate și dezastre

�  Capacitatea instituțională de a îndeplini funcțiile și 
operațiunile esențiale de sănătate publică

Interacțiunea cu comunitățile și cu alte părți 
interesate multisectoriale*

      Mecanisme de coordonare cu participarea multiplelor 
părți interesate și implicarea comunității

�  Strategii naționale, subnaționale și locale pentru 
participarea comunității

Interacțiunea cu furnizori din sectorul privat*

�  Dovezi privind administrarea eficientă a sistemelor 
mixte de sănătate

Ajustare la nevoile populației în domeniul sănătății

Monitorizare și evaluare* 

      Stabilirea priorităților pe bază de date și dovezi

     Existența unui cadru de M&E pentru îndeplinirea 
criteriilor planului național de sănătate

Cercetare orientată către AMP

      AOD totală netă pentru cercetarea medicală și 
sectoarele de sănătate de bază pe cap de locuitor

� Procentul din finanțarea publică a cercetării dedicat 
cercetării în domeniul asistenței medicale primare

Finanțare 

Finanțare și alocarea resurselor* 

         Cheltuieli actuale pentru sănătate (totale și specifice 
AMP) ca procent din produsul intern brut (PIB)

      Cheltuieli pentru sănătate pe cap de locuitor (& 
specifice AMP)

      Cheltuieli guvernamentale pentru AMP

�  Sursele cheltuielilor pentru sănătate (și specifice AMP)

�  Fonduri pentru situații neprevăzute disponibile pentru 
situații de urgență

Sisteme de achiziții și plăți*

      Servicii incluse în pachetul de prestații de bază al 
asigurărilor de sănătate (inclusiv asistența medicală primară)

�  Sunt instituite metode de achiziții și de plată a 
furnizorilor (inclusiv asistența medicală primară)

�  Finanțarea sistemului de sănătate urmează normele stabilite

Procese

Obiectivele sistemului de sănătate

Acces și disponibilitate

Accesibilitate, prețuri 
abordabile, acceptabilitate

�  Acces geografic la servicii

     
Bariere percepute în calea 
accesului (distanță, costuri, 
socioculturale)

�
  
Accesul la intervenții 
chirurgicale de urgență

�
 
Existența unui sistem de 
asistență medicală 
post-accident

Disponibilitatea și gradul de 
pregătire al serviciilor

      Procentul unităților care 
oferă servicii conform 
pachetului de servicii 
definit la nivel național

� Disponibilitatea furnizorului 
(rata de absență)

      Procentul de unități care 
îndeplinesc standardele 
minime pentru a furniza 
servicii de urmărire

      Procentul de unități care 
respectă măsurile PCI

Utilizarea serviciilor

       

Prezentări în ambulatoriu

�  Prezentări la unitatea de 
primiri urgențe 

     

Externări din spital

     

Diagnosticul principal 
(asistență primară/prezentări 
în ambulatoriu, diagnostice 
în spital la externare)

Calitatea asistenței medicale

Funcții de bază ale asistenței medicale 
primare

(accesibilitate ca prim punct de contact, 
continuitate, caracter complet, 
coordonare, centrare pe oameni)

      Experiențele raportate de pacienți

�  Percepțiile oamenilor despre sistemul 
și serviciile de sănătate

Eficacitate

�  Acuratețea diagnosticului 
(informații de la furnizor)

�  Respectarea standardelor clinice 
pentru afecțiunile indicator

�  Rata mortalității în primele 30 de zile 
după internare (pentru infarct 
miocardic acut sau accident vascular 
cerebral)

� Complicații care pot fi evitate (amputarea 
membrelor inferioare în diabet)

�
  
Rata reinternărilor în spital pentru 
afecțiuni indicator
   Internări pentru afecțiuni care se 
pretează la asistență medicală 
ambulatorie

-   Mortalitate la nivelul instituției 

Siguranță
      Practici de prescriere a antibioticelor

�  Proporția persoanelor de 65 de ani și 
peste cărora li s-au prescris 
antipsihotice

- 
- 
- 

  

-   

- 
- 

Rata cezarienelor

Sepsis postoperator

Embolie pulmonară postoperatorie
 Tromboza venoasă profundă 
postoperatorie

Rata mortalității perioperatorii

Infecții nosocomiale

Eficiență

�  Volumul cazurilor la furnizor

�  Nivelul de ocupare a paturilor

Acces în timp util

�  Stadiul cancerului la diagnostic (după 
tipul de cancer)

- Gradul de acoperire al resuscitării de 
urgență în timp util la spitalele de 
prim nivel

�
  

Timp de așteptare pentru o intervenție 
chirurgicală electivă

Starea de sănătate îmbunătățită

Receptivitate 

Echitate

  Inegalitățile din interiorul țării reduse

Rezultate ImpactIeșiri

 Monitorizarea calității, echității, rezilienței

Monitorizarea capacității AMP  Monitorizarea performanței AMP Monitorizarea impactului

Factori determinanți ai sănătății și factori de risc
 

Accentul cadrului conceptual de monitorizare a AMP      Indicatori de nivel 1 (n=39)
Indicatori de nivel 2 (n=48)�           

- Text evidențiat în gri: indicatori suplimentari specifici spitalului
*    Pârghii strategice și operaționale ale AMPs
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Furnizarea serviciilor                                [prevenție, promovare, tratament, reabilitare, paliație] Componente 
AMP

  
  
  
� Consumul de tutun [ODD 3.a.1]

� Prevalența hipertensiunii
  
  � Child stunting/wasting/overweight [SDG 2.2.1/2.2.2]
� Dezvoltarea copilului [ODD 4.2.1]  

� Consumul de alcool [ODD 3.5.2]

  
  
  

� Prevalența diabetului
� Obezitatea (adulți și copii) [WHA 66.10]
� Politica privind grăsimile trans [WHA 66.10]

� Violența împotriva partenerului intim [ODD 5.2.1]
  
  
  

� Nr. persoanelor afectate de dezastre [ODD 1.5.1/11.5.1/13.1.1]
� Alegeri sexuale în cunoștință de cauză
�Mutilarea genitală a femeilor [ODD 5.3.2]
� Rata natalității în rândul adolescentelor [ODD 3.7.2]

  
  � Violența sexuală din partea altor persoane 

decât a partenerului [ODD 5.2.2]
� Violența împotriva copiilor [ODD 16.2.1]

� Combustibili de uz casnic curați [ODD 7.1.2]
� Nivelul poluării aerului în orașe [ODD 11.6.2]

� Apă și salubritate gestionate în condiții 
de siguranță [ODD 6.1.1/6.2.1a/6.2.1b]

către realizarea AUSS și ODD De la sisteme de sănătate orientate către AMP

- Cererea de planificare familială satisfăcută 
prin metode moderne [ODD 3.7.1]
- IPN4
- Gradul de acoperire al vaccinării copiilor 
(DTP3) [ODD 3.b.1]
- Solicitarea de asistență medicală pentru 
suspiciune de pneumonie
- Tratament TBC
- HIV TAR
- Utilizarea plaselor tratate cu insecticid (PTI)
- Copiii cărora li se administrează TCA care 
primesc în rândul celor cu febră
- Populația condiții de salubritate de bază 
(ASI)
- Gradul de acoperire al tratamentului 
hipertensiunii arteriale
- Gradul de acoperire al tratamentului 
diabetului
- Programe de depistare precoce a 
cancerului de col uterin
- Disponibilitatea medicamentelor esențiale 
[ODD 3.1.2]
- Asistență calificată la naștere [ODD 3.1.2]
- Numărul persoanelor care necesită 
intervenții împotriva BTN [ODD 3.3.5]
- Gradul de acoperire al intervențiilor pentru  
tulburările legate de abuz de substanțe 
[ODD 3.5.1]
- Infecții ale fluxului sanguin rezistente la 
antimicrobiene
- Tipare ale consumului de antibiotice

Speranța de viață sănătoasă

Speranța de viață

Mortalitate care poate fi evitată

Probabilitatea decesului prematur 
din cauza BN [ODD 3.4.1]

Rata mortalității materne [ODD 
3.1.1]

Rata mortalității neonatale [ODD 
3.2.2]

Rata mortalității la copiii cu vârsta 
sub cinci ani [ODD 3.2.1]

Rata mortalității atribuite poluării 
aerului [ODD 3.9.1]

Rata mortalității atribuite ASI 
nesigure [ODD 3.9.2]

Rata mortalității atribuite intoxicații-
lor accidentale [ODD 3.9.3]

Mortalitatea atribuită sinuciderii 
[ODD 3.4.2]

Decese cauzate de accidente 
rutiere [ODD 3.6.1]

Noi infectări cu HIV [ODD 3.3.1]

Incidența TBC [ODD 3.3.2]

Incidența malariei [ODD 3.3.3]

Hepatita B [ODD 3.3.4]

Incidența cancerului

�
�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�
�
�

�
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Figura 7. Exemplu de profil de țară pentru monitorizarea îmbunătățirii performanței AMP: Model de profil al 
semnelor vitale PHCPI.
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Sursa: Profilul semnelor vitale PHCPI. Profilul semnelor vitale PHCPI este conceput pentru a sprijini cadrul de evaluare a AMP și 
indicatorii și, în prezent, este în curs de elaborare, pentru a fi publicat (22).
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5.  Implementarea 
monitorizării AMP la nivel 
național subnațional

Ghidul de față prezintă un cadru și o listă de indicatori pe care țările le pot folosi pentru a-și crea propria 
agendă de monitorizare a AMP la nivel de țară. Ilustrăm mai jos un proces etapizat de implementare 
a cadrului și a indicatorilor, adaptat în funcție de țară, într-un mod care dă țărilor posibilitatea să adopte 
măsuri corective, să aloce resurse și să fundamenteze dialogurile pe marginea politicilor.

 Etapa 1: Alinierea monitorizării AMP cu planurile, strategiile și   
procesele de revizuire existente din sectorul sănătății, la nivel național

În majoritatea țărilor, strategia sau politica națională în sectorul sănătății oferă baza pentru toate 
demersurile de monitorizare și evaluare, precum și de planificare în domeniu din țara respectivă, iar 
procesele de analiză oferă un punct important de pornire pentru dialogurile privind politicile care pot 
influența stabilirea priorităților și alocarea resurselor. Ca atare, țările sunt încurajate să includă și să 
alinieze monitorizarea și evaluarea AMP în procesele naționale existente pentru planificarea sectorului 
de sănătate, monitorizarea și revizuirea planurilor, strategiilor și mecanismelor de responsabilitate vizând 
sectorul sănătății la nivel național. Întrucât scopul AMP este de a accelera progresele către realizarea 
AUSS și ODD, este esențială alinierea monitorizării AMP în cadrul proceselor specifice AUSS și ODD.

În aceste demersuri trebuie aplicate atribute documentate ale monitorizării, evaluării și revizuirii 
strategiilor naționale de sănătate (7, 36).

 Etapa 2: Selecție personalizată a indicatorilor, în funcție de politicile și 
prioritățile naționale, de maturitatea și de lacunele sistemelor de sănătate

Scopul principal al utilizării cadrului și listei de indicatori este ca țările să își urmărească propriile 
progrese în domeniul AMP. Țările pot folosi cadrul pentru a adapta și prioritiza indicatorii cei mai 
relevanți și utili, în funcție de contextul național și de nevoile în materie de sănătate, într-o abordare 
corespunzătoare maturității sistemelor proprii de sănătate și a sistemelor informatice în domeniul 
sănătății. Selecția, adaptarea și prioritizarea indicatorilor trebuie să pornească de la prioritățile, lacunele 
și riscurile din țara respectivă, ținând cont de posibilele politici, reforme și măsuri privind pârghiile 
strategice și operaționale AMP care se pot impune.
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 Etapa 3: Stabilirea și monitorizarea valorilor de referință și a țintelor 
naționale pentru AMP

Monitorizarea capacităților și performanței AMP va necesita urmărirea progresului progreselor 
înregistrate în realizarea obiectivelor convenite. Ghidul de față nu stabilește ținte globale sau naționale, 
deoarece contextul țării și nevoile populației în materie de sănătate variază într-o asemenea măsură 
încât este dificil să se stabilească în mod rezonabil astfel de ținte. Cu toate acestea, țările sunt 
încurajate să stabilească valori de referință și să-și stabilească propriile ținte în baza acestor valori 
de referință și a traiectoriei preconizate a acestora și să actualizeze periodic aceste ținte, în funcție 
de progresele înregistrate. Țările pot lua în considerare efectuarea unei analize a situației pentru 
fundamentarea valorilor de referință. După cum am menționat mai sus, analiza situației ar trebui 
să se bazeze atât pe date calitative, cât și cantitative (din surse de date existente, precum și din 
evaluări rapide, după caz) privind contextul epidemiologic, politic, socioeconomic și instituțional al 
țării respective și să acorde atenție aspectelor legate de echitate. Țintele de țară trebuie convenite 
de principalele părțile interesate din întregul sector al sănătății, pe baza acestor valori de referință, a 
capacităților, priorităților, resurselor țării și a metodelor utilizate pentru evaluare (inclusiv fezabilitate și 
frecvență). Situația și tendințele privind obiectivele indicatorilor trebuie apoi raportate periodic la nivel 
de țară prin procesele naționale de planificare și analiză în sectorul sănătății. Valorile de referință și 
obiectivele trebuie actualizate periodic, în funcție de progresele înregistrate.

 Etapa 4: Identificarea surselor de date și abordarea lacunelor majore în 
ceea ce privește datele, prin intermediul unor metode și instrumente 
inovatoare

Evaluarea și monitorizarea eficace a performanței AMP necesită date exacte și actualizate dintr-o 
gamă largă de sisteme de date funcționale ale țării. Ca atare, țările sunt încurajate să valorifice și să 
consolideze în mod durabil sistemele existente de monitorizare a datelor, investind în același timp în 
metode și instrumente inovative pentru a colecta date pentru noi indicatori, prin evaluări calitative.
După cum ilustrează figura 8, majoritatea indicatorilor din lista AMP se bazează pe date calitative și la nivel 
de unitate sanitară, și anume anchete calitative privind politicile, anchete în cadrul unităților sanitare și 
sisteme de informații de rutină în materie de sănătate (SIRS) sau sistemele informatice de management 
al sănătății (SIMS). La nivel de politici, țările trebuie să planifice efectuarea unor anchete calitative 
naționale și subnaționale în rândul principalelor surse de informații pentru a evalua capacitățile AMP, 
inclusiv în domeniul legislației privind AMP, al mecanismelor de implicare a comunităților, al coordonării și 
măsurilor multisectoriale, al sistemelor de reglementare și modelelor de asistență medicală.

De asemenea, este esențial să existe o multitudine de surse de date la nivel de unitate sanitară, 
pentru a furniza datele necesare la nivel local și național privind performanța AMP.  Trebuie 
implementate sisteme de anchete periodice în rândul unităților sanitare, cum ar fi evaluările calitative 
cu managerii unităților, pentru a oferi elemente obiective pentru evaluarea capacităților și a gradului de 
pregătire al unităților sanitare și al serviciilor și a sistemelor pentru îmbunătățirea calității și rezilienței.

De asemenea, SIRS constituie o sursă substanțială, continuă de informații (de obicei lunare) 
relevante privind performanța AMP la nivel de district și de unități sanitare, inclusiv despre utilizarea 
serviciilor, furnizarea serviciilor, siguranță și eficiență, gradul de acoperire al serviciilor și morbiditate și 
mortalitate. În eforturile de a consolida sistemele de date de rutină existente, atunci când este posibil, 
țările trebuie să investească în consolidarea dosarelor electronice de sănătate pentru a sprijini 
sistemele de monitorizare continuă a pacientului. Acestea sunt esențiale nu numai pentru a asigura o 
asistență medicală de calitate și rezultate îmbunătățite pentru fiecare pacient, ci și pentru a îmbunătăți 
continuitatea asistenței medicale, pe măsură ce pacienții apelează la domenii diferite de asistență 
medicală și se confruntă cu nevoi diferite de asistență medicală.

De asemenea, țările sunt încurajate să investească în sisteme de date bazate pe pacienți și 
comunitate pentru a sprijini evaluarea cuprinzătoare a AMP din perspectiva cererii. Anchetele 
periodice sau interviurile în rândul pacienților oferă o perspectivă esențială asupra calității, siguranței și 
experienței asistenței medicale, în timp ce evaluările la nivelul comunității pot contribui la semnalarea 
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nevoilor emergente în materie de sănătate în cadrul comunității, a obstacolelor în calea asistenței 
medicale sau a schimbărilor în comportamentul de solicitare de servicii de sănătate pentru a declanșa 
răspunsul sistemului de sănătate.

Sursele de date care ar putea necesita investiții specifice pentru a sprijini evaluarea cuprinzătoare a 
AMP includ anchete în rândul populației, conturile naționale de sănătate și conturile naționale pentru 
forța de muncă din domeniul sănătății și registrele naționale.

Pentru a sprijini țările în aceste demersuri, OMS elaborează o serie de instrumente pentru eliminarea 
lacunelor de date critice și sprijinirea evaluării cuprinzătoare a AMP, inclusiv evaluări calitative la nivel de 
politici, precum și o nouă abordare integrată privind evaluările unităților sanitare bazată pe noul compendiu 
serviciilor AUSS (47). La rândul său, aceasta va sprijini evaluarea diferitelor tipuri de unități de asistență 
medicală (de exemplu, asistență medicală primară, spitale și unități de primiri urgențe și de terapie 
intensivă) și va include module privind aspectele esențiale ale AMP care au fost insuficient evaluate 
anterior, cum ar fi modelele de asistență medicală orientate către AMP și calitatea asistenței medicale. 

OMS elaborează, de asemenea, noi instrumente vizând experiența utilizatorului pentru a evalua nevoile 
în materie de sănătate ale comunității, experiența și calitatea asistenței medicale, precum și cererea de 
asistență medicală. Țările sunt, de asemenea, încurajate să consulte pachetul tehnic WHO SCORE pentru 
îndrumări și instrumente privind consolidarea sistemelor informatice în domeniul sănătății (67).

Figura 8. Principalele surse de date pentru lista indicatorilor AMP

Notă: Unii indicatori pot fi disponibili prin mai multe surse de date 

 Etapa 5: Consolidarea capacităților la nivel național și subnațional de 
analiză a datelor, comunicare și diseminare a rezultatelor

Accesul la date fiabile pentru principalii indicatorii este necesar, dar insuficient pentru îmbunătățirea 
performanței; datele trebuie analizate, transformate în cunoștințe despre decalajele de performanță 
și blocaje și comunicate pentru a fi utilizate în scopul de a sprijini identificarea și implementarea 
măsurilor corective.

Consolidarea capacităților țării în ceea ce privește calitatea, analiza și utilizarea datelor pentru 
îmbunătățirea performanței trebuie să vină în completarea investițiilor în îmbunătățirea instrumentelor 
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și metodelor de colectare a datelor menționate la etapa 4. Aceasta implică investiții în analiști din 
domeniul sănătății, ministere ale sănătății, instituții de sănătate publică și birouri naționale de statistică 
pentru verificarea calității și pentru triangularea datelor din diverse surse de date (inclusiv din SIMS și 
anchete la nivel național, subnațional, de unități sanitare și comunitate), la nivelul diferitelor platforme 
de furnizare de servicii, din diverse sectoare, inclusiv din sectorul privat. Deoarece caracterul complet, 
furnizarea în timp util și alte aspecte legate de calitatea datelor pot afecta adesea utilitatea SIMS și 
a datelor unității sanitare, activitățile de consolidare a capacității trebuie să vizeze și aceste domenii. 
Evoluțiile majore în ceea ce privește instrumentele standardizate pentru îmbunătățirea și analiza 
calității datelor, conjugate cu răspândirea sistemelor informatice care utilizează internetul în multe țări, 
contribuie la soluționarea acestei probleme (68).

Comunicarea și diseminarea datelor în scopul adoptării deciziilor și măsurilor vor necesita, de 
asemenea, consolidarea capacității țării. Oficialii Ministerului Sănătății, personalul de conducere la 
nivel de administrație și de unități sanitare, asociațiile profesionale din domeniul sănătății, furnizorii 
individuali (publici și privați), organismele legislative, comunitățile, pacienții și mass-media solicită 
informații accesibile și de înaltă calitate în domeniul sănătății, pentru scopuri multiple. Există 
dimensiuni tehnice ale acestei provocări, cum ar fi nevoia de sisteme interoperabile și nevoia ca datele 
să fie disponibile în timp util, în formate ușor de parcurs.
Pachetul tehnic WHO SCORE include, de asemenea, îndrumări și instrumente pentru analiză, 
diseminare și utilizare (67).

 Etapa 6: Derularea unor dialoguri periodice pe teme de politici care 
să îndrume acțiunile, intervențiile și investițiile pentru îmbunătățirea 
performanței și gestionării AMP

Datele fără legături cu îmbunătățirea nu au utilitate. Astfel, cadrul de evaluare a AMP și lista de 
indicatori au fost elaborate pentru a oferi o punte necesară între evaluarea și îmbunătățirea AMP 
pentru o performanță îmbunătățită a AMP și a AUSS. Indicatorii care urmăresc progresul general în 
domeniul AMP pot contribui la intervențiile de îmbunătățire la nivel național, subnațional, de unitate 
sanitară și de comunitate.

Însă transpunerea colectării, analizei și utilizării datelor în măsuri vizând îmbunătățirea necesită și o 
schimbare de comportament (de exemplu, prin instruire, stimulente și mecanisme instituționale), pe 
lângă soluțiile tehnice menționate mai sus. Promovarea unui mediu care susține utilizarea sistematică 
a datelor pentru a stimula îmbunătățirea performanței nu este doar un aspect important al Cadrului 
operațional pentru AMP privind sistemele de îmbunătățire a calității asistenței medicale, ci și un 
element major în crearea unei culturi de analiză periodică și utilizare a datelor pentru a fundamenta 
procesul decizional, promovând în același timp transparența.

O modalitate de a instituționaliza și consolida utilizarea datelor și măsurile adoptate în cunoștință 
de cauză este crearea unui proces derulat periodic, prin care principalele părți interesate din țara 
respectivă se reunesc pentru a examina datele, a corecta cursurile actuale de acțiune și a ghida 
dialogurile naționale și subnaționale pe marginea politicilor privind sănătatea și reformele AMP, 
încurajând în același timp responsabilitatea reciprocă. Multe țări organizează analize anuale ale 
progresului, uneori în cadrul unei adunări ample cu rol consultativ în domeniul sănătății, care pot 
constitui un for important pentru astfel de reuniuni. Evaluările strategiilor naționale la jumătatea 
perioadei de implementare constituie un alt moment important pentru sintetiza și analiza datelor și 
a performanței. Evaluările trebuie să fie (a) bazate pe un raport analitic cuprinzător care sintetizează 
și analizează aprofundat toate datelor relevante; și (b) corelate sistematic cu acțiuni aferente celor 14 
pârghii strategice și operaționale ale AMP.
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Tabelul 15 prezintă o listă de măsuri recomandate pentru raportarea la nivel regional și global, creată 
ca răspuns la rezoluția WHA72.2 a Adunării Mondiale a Sănătății și pentru a urmări progresul global 
realizat de statele membre OMS în consolidarea AMP către AUSS (3). Acesta cuprinde un subset 
limitat de indicatori prioritizați pentru monitorizarea regională și globală.

Tabelul 15: Indicatori propuși pentru raportarea la nivel global

6.  De la monitorizare la nivel 
național la raportare la 
nivel regional și mondial

•    Sănătatea în toate politicile cu coordonare multisectorială

•    Existența unei politici naționale în domeniul sănătății orientată către AMP și AUSS

•    Existența unei politici, strategii sau plan de îmbunătățire a calității și siguranței

•    Mecanisme de coordonare cu participarea multiplelor părți interesate și implicarea comunității

•    Cheltuieli totale pentru sănătate pe cap de locuitor (și specifice AMP)*

•    Cheltuielile guvernamentale pentru AMP ca procent din cheltuielile guvernamentale pentru sănătate*

•    Densitatea și distribuția unităților medicale (asistență medicală primară, mix public/privat)

•    Disponibilitatea facilităților de bază: apă, salubritate și igienă (ASI)*

•    Densitatea și distribuția lucrătorilor din domeniul sănătății (după ocupație, unitate publică sau privată) [SDG 3.c.1]*

•    Disponibilitatea medicamentelor esențiale (procent de unități de asistență medicală primară și alte tipuri) [OSD 3.b.3] *

•    Pachet de servicii care îndeplinește criteriile

•    Prezentări în ambulatoriu (asistență medicală primară)

•    Internări pentru afecțiuni care se pretează la asistență medicală ambulatorie*

*În prezent, indicatorii sunt deja raportați, în cadrul demersurilor globale de monitorizare în curs.

Indicator
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După cum s-a menționat anterior, ghidul de față urmărește să reducă la minim obligațiile de raportare 
la nivel național și global, prin optimizarea corelațiilor cu procesele globale de monitorizare existente, 
inclusiv pentru AUSS și ODD. Ca atare, câțiva indicatori selectați pentru raportarea globală sunt deja 
raportați într-o anumită măsură în cadrul demersurilor existente de monitorizare pentru AUSS și ODD, 
indicatorii de monitorizare al celui de-al treisprezecelea program general de lucru al OMS (69-73) și alte 
eforturi de monitorizare regionale și globale (de exemplu Indicatorii OCDE privind calitatea asistenței 
medicale (20), Baza de date a OMS privind cheltuielile globale pentru sănătate (74) etc. Aceștia au fost 
marcați cu * în tabelul 15. Alți indicatori sunt considerați noi pentru raportarea globală privind AMP. Se 
vor depune toate eforturile pentru a integra raportarea acestor indicatori noi în exercițiile de colectare a 
datelor existente, aliniate la principiile OMS privind guvernanța datelor.

Corelațiile dintre cadrul de monitorizare a AMP și acoperirea universală a serviciilor esențiale de 
sănătate sunt deosebit de importante. Conform cadrului de monitorizare a ODD, țările trebuie să 
raporteze progresele înregistrate către realizarea AUSS, așa cum este specificat în obiectivele 3.8.1 
privind gradul de acoperire al serviciilor esențiale de sănătate și 3.8.2 privind protecția financiară (25). 
Cadrul de monitorizare a AMP propus este complet corelat cu indicele pentru gradul de acoperire al 
serviciilor AUSS pentru ținta 3.8.1, care se concentrează pe gradul de acoperire al serviciilor esențiale 
de asistență medicală primară și a rezultatelor. Cadrul de monitorizare a AMP include primele trei 
dintre cele patru componente ale indicelui pentru gradul de acoperire al serviciilor AUSS, cu indicatori 
pentru sănătatea reproducerii, a mamei, nou-născutului, copilului și adolescentului și nutriție, controlul 
bolilor transmisibile și controlul bolilor netransmisibile. Cea de-a patra componentă a indicelui pentru 
gradul de acoperire al serviciilor AUSS, capacitatea serviciilor și accesul la servicii, este, de asemenea, 
abordată în cadrul de monitorizare a AMP prin intermediul indicatorilor de intrare și de ieșire (75).

Astfel, indicele pentru gradul de acoperire al serviciilor AUSS este o evaluare sintetică utilă a 
funcționării generale a serviciilor de sănătate, iar urmărirea indicatorilor AMP prezentați în acest cadru 
poate contribui la identificarea progreselor și provocărilor în domeniul investițiilor, aprovizionării, cererii 
de asistență medicală și al calității acesteia la nivel național și subnațional. Pentru a sprijini această 
analiză, tabelul 15 propune indicatori AMP care pot fi urmăriți la nivel global pentru a completa indicele 
pentru gradul de acoperire al serviciilor AUSS.

OMS, alături de agenții internaționale din domeniul sănătății și de alți parteneri, va revizui și actualiza 
anual datele privind performanța AMP. Rezultatele vor fi disponibile public în cadrul rapoartelor și bazelor 
de date globale ale OMS, precum și prin publicarea primului raport global privind AMP, planificată pentru 
2022. Următorul raport global privind monitorizarea AUSS va include un raport intermediar privind 
progresul și performanța AMP, bazat pe datele disponibile în prezent. OMS, prin intermediul rețelei sale 
de birouri regionale și naționale, va colabora cu statele membre pentru a sprijini colectarea, validarea și 
analiza datelor care contribuie la realizarea obiectivelor de monitorizare ale țării.
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# Indicatori Nivel indicator SIAM PAM PCC
Guvernanță
Angajament politic și leadership

1 Sănătatea în toate politicile cu coordonare multisectorială Nivel 1 + Global  

2 Existența legislației privind dreptul la sănătate Nivel 2 

Guvernanță și cadre de politici
3 Existența unei politici naționale în domeniul sănătății orientată către AMP și AUSS Nivel 1 + Global   

4 Existența unei politici, strategii sau plan de îmbunătățire a calității și siguranței Nivel 1 + Global   

5 Existența unor strategii de gestionare a riscurilor de urgență în materie de sănătate și dezastre
Capacitatea instituțională de a îndeplini funcțiile și operațiunile esențiale de sănătate publică

Nivel 1  

6 Nivel 2   
Interacțiunea cu comunitățile și cu alte părți interesate multisectoriale

7 Mecanisme de coordonare cu participarea multiplelor părți interesate și implicarea comunității Nivel 1 + Global  

8 Existența unor strategii naționale, subnaționale și locale pentru participarea comunității Nivel 2 

Colaborarea cu furnizori din sectorul privat
9 Dovezi privind administrarea eficientă a sistemelor mixte de sănătate Nivel 2  

Ajustarea la nevoile populației
Monitorizare și evaluare

10 Stabilirea priorităților se face în baza datelor și dovezilor Nivel 1 

11 Existența unui cadru de M&E pentru îndeplinirea criteriilor planului național de sănătate Nivel 1   

Cercetare orientată către AMP
12 Total net asistență oficială pentru dezvoltare pentru cercetarea medicală și sectorul de sănătate de bază Nivel 1  

13 Procentul din finanțarea publică a cercetării dedicat cercetării în domeniul asistenței medicale primare Nivel 2  

Finanțare
Finanțare și alocarea resurselor

14 Cheltuieli actuale pentru sănătate (totale și specifice AMP) ca procent din produsul intern brut (PIB) Nivel 1 

15 Cheltuieli totale pentru sănătate pe cap de locuitor (și specifice AMP) Nivel 1 + Global 

16 Cheltuielile guvernamentale pentru AMP ca procent din cheltuielile guvernamentale pentru sănătate Nivel 1 + Global 

17 Sursele cheltuielilor pentru sănătate (și specifice AMP) Nivel 2  

18 Fonduri pentru situații neprevăzute disponibile pentru situații de urgență Nivel 2 

Sisteme de achiziții și plăți
19 Servicii incluse în pachetul de prestații de bază al asigurărilor de sănătate (inclusiv asistența medicală primară) Nivel 1 

20 Sunt instituite metode de achiziții și de plată a furnizorilor (inclusiv asistența medicală primară) Nivel 2 

21 Finanțarea sistemului de sănătatea urmează normele stabilite Nivel 2 

Infrastructura fizică
22 Densitatea/distribuția unităților sanitare (inclusiv asistența medicală primară) Nivel 1 + Global 

23 Disponibilitatea facilităților de bază: apă, salubritate și igienă (ASI) Nivel 1 + Global  

24 Disponibilitatea electricității Nivel 1  

25 Disponibilitatea mijloacelor de comunicație Nivel 1  

26 Acces la transportul de urgență pentru transferul între unități medicale Nivel 2 

Forța de muncă în domeniul sănătății
27 Densitatea și distribuția lucrătorilor din domeniul sănătății [SDG 3.c.1] Nivel 1 + Global  

28 Mecanisme de acreditare pentru instituțiile de educație și formare profesională Nivel 2   

29 Sisteme naționale de dezvoltare profesională continuă Nivel 2   

Medicamente și alte produse pentru sănătate
30 Mecanisme de reglementare pentru medicamente Nivel 2  

31 Disponibilitatea medicamentelor esențiale [SDG 3.b.3] Nivel 1 + Global 

32 Disponibilitatea diagnosticelor esențiale in vitro Nivel 2 

33 Disponibilitatea echipamentelor medicale prioritare și a altor dispozitive medicale Nivel 2 

Informații despre sănătate
Sisteme informatice

34 Caracterul complet al raportărilor unităților medicale Nivel 2 

35 Procentul de unități care utilizează dosare complete ale pacienților Nivel 2 

36 Sistem de anchete periodice la nivelul unității medicale și în rândul pacienților Nivel 2  

37 Sistem Informatic în Managementul Resurselor Umane la nivel național și conturi naționale pentru 
forța de muncă din domeniul sănătății funcționale

Nivel 1 

38 Caracterul complet al înregistrării nașterilor Nivel 1  

39 Caracterul complet al înregistrării deceselor Nivel 1  

40 Sistem de anchete periodice privind sănătatea în rândul populației Nivel 2  

Supraveghere

41 Existența unui sistem de supraveghere eficient Nivel 1  

Nivel 1 (n=39       Fezabili pentru colectare, monitorizare și urmărire în majoritatea contextelor
Nivel 2 (n=48)       Considerați dezirabili, dar nu neapărat fezabili pentru toate contextele și, în unele 

cazuri, necesită dezvoltare și testare ulterioară
Global (n=12)      Subset limitat de indicatori de nivel 1 considerați foarte pertinenți pentru 

raportarea și monitorizarea globală

Nivel indicator
SIAM  Servicii integrate de asistență medicală, cu funcții esențiale de 

asistență medicală primară și sănătate publică
PAM     Politici și acțiuni multisectoriale
PCC       Persoane și comunități capacitate

Țările sunt încurajate să selecteze un set limitat de indicatori din listă, în baza unei analize a contextului țării, a lacunelor și a priorităților politicilor și 
reformelor naționale, ținând cont de stabilitatea și maturitatea sistemului de sănătate și a sistemului informatic în domeniul sănătății.

Legendă

Componenta AMP

Anexa 1. Listă de indicatori care pot fi selectați de fiecare țară pentru monitorizarea AMP, după componenta AMP
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# Indicatori Nivel indicator
Tehnologii digitale pentru sănătate

42 Strategia națională de e-sănătate Nivel 2  

43 Acces la telemedicină Nivel 2  

44 Procentul de unități care utilizează dosarul electronic de sănătate Nivel 1  

Modele de asistență medicală
Selectarea și planificarea serviciilor

45 Pachet de servicii care îndeplinește criteriile Nivel 1 + Global 

46 Roluri și funcții ale platformelor și contextelor de furnizare a serviciilor stabilite Nivel 1 

Proiectarea serviciilor
47 Existența unui sistem de constituire a listei Nivel 2 

48 Sistem care promovează accesibilitatea primului punct de contact Nivel 1 

49 Protocoale pentru transferul, retransferul și transferul de urgență al pacientului Nivel 2 

50 Existența unor protocoale pentru afecțiuni indicator Nivel 2 

Managementul organizației și unității

51 Profesionalizarea personalului de conducere Nivel 2 

52 Capacitate de management și leadership Nivel 2 

53 Furnizare a serviciilor bazată pe echipe multidisciplinare Nivel 2  

54 Existența unui sistem de supraveghere în scopul îndrumării Nivel 1 

55 Existența bugetelor unităților și cheltuieli care îndeplinesc criteriile Nivel 2 

Legături cu comunitatea și implicarea acesteia

56 Colaborare între furnizorii de servicii din cadrul unităților sanitare și cei de la nivelul comunității Nivel 2  

57 Implicarea comunității în planificarea și organizarea serviciilor Nivel 2  

58 Mobilizarea proactivă a populației Nivel 1  

59 Servicii pentru autoîngrijire și alfabetizare în domeniul sănătății în asistența medicală primară Nivel 2  

Sisteme pentru îmbunătățirea calității îngrijirii

60 Procentul unităților cu sisteme care sprijină îmbunătățirea calității Nivel 1 

Unități și servicii medicale reziliente

61 Procentul unităților care corespund criteriilor privind reziliența unităților și serviciilor medicale Nivel 2 

Acces și disponibilitate
Accesibilitate, prețuri abordabile, acceptabilitate

62 Acces geografic la servicii Nivel 2 

63 Bariere percepute în calea accesului (geografice, financiare, socioculturale) Nivel 1 

64 Accesul la intervenții chirurgicale de urgență Nivel 2 

65 Existența unui sistem de asistență medicală post-accident Nivel 2 

Disponibilitatea și gradul de pregătire al serviciilor
66 Procentul unităților care oferă servicii conform pachetului de servicii definit la nivel național Nivel 1 

67 Disponibilitatea furnizorului (rata de absență) Nivel 2 

68 Procentul de unități care îndeplinesc standardele minime pentru a furniza servicii de urmărire Nivel 1 

69 Procentul de unități care respectă măsurile de prevenire și control al infecțiilor (PCI) Nivel 1 

Utilizarea serviciilor

70 Prezentări în ambulatoriu Nivel 1 + Global 

71 Prezentări la unitatea de primiri urgențe Nivel 2 

72 Externări din spital** Nivel 1 

73 Diagnosticul principal (asistență primară/prezentări în ambulatoriu, diagnostice în spital la externare**) Nivel 1 
Asistență medicală de calitate
Funcții de bază ale asistenței medicale primare
(accesibilitate ca prim punct de contact, continuitate, caracter complet, coordonare, centrare pe oameni)

74 Experiențele raportate de pacienți Nivel 1  

75 Percepțiile oamenilor despre sistemul și serviciile de sănătate Nivel 2  

Eficacitate
76 Acuratețea diagnosticului (informații de la furnizor) Nivel 2 

77 Respectarea standardelor clinice pentru afecțiunile indicator Nivel 2 

78 Rata mortalității în primele 30 de zile după internare (pentru infarct miocardic sau accident vascular cerebral)** Nivel 2 

79 Complicații care pot fi evitate (amputarea membrelor inferioare în diabet) Nivel 2 

80 Rata reinternărilor în spital pentru afecțiuni indicator** Nivel 2 

81 Internări pentru afecțiuni care se pretează la asistență medicală ambulatorie Nivel 1 + Global 
Siguranță

82 Practici de prescriere a antibioticelor Nivel 1 

83 Proporția persoanelor de 65 de ani și peste cărora li s-au prescris antipsihotice Nivel 2 

Eficiență
84 Volumul cazurilor la furnizor Nivel 2 

85 Nivelul de ocupare a paturilor** Nivel 2 
Acces în timp util

86 Stadiul cancerului la diagnostic (după tipul de cancer) Nivel 2 

87 Timp de așteptare pentru o intervenție chirurgicală electivă** Nivel 2 

** Indicatori specifici spitalului considerați importanți pentru monitorizarea mai largă a sistemului de sănătate orientat spre AMP și relevanți în 
     ceea ce privește interdependența cu asistența medicală primară.

SIAM PAM PCC
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