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Cap. I. 
BAZELE CERCETĂRII 

SOCIOLOGICE

� Eroare versus greşeală?
� Greşeală versus eroare? 
� Eroare sau greşeală ? 

Iată doi termeni care, conform diferitelor dicŃionare ale limbii
române sunt sinonime. În medicină nu este acelaşi lucru. 
Corelând două limbaje de specialitate, două limbaje profesionale, 
limbajul medical şi cel juridic, obŃinem interpretări mai nuanŃate ale 
celor doi termeni. În limba vorbită cei doi termeni au sensuri
aproximativ identice. 
Exact de la această posibilitate de confuzie pornesc bazele
cercetării noastre sociologice. 
Nu ne oprim la reacŃiile relative folosire celor doi termeni. Am fi 
neconcordanŃi cu o realitate socială mult mai complexă.
Pe acest fundament s-au construit şi ipotezele noastre de lucru, 
ipoteze ce urmează a fi confirmate sau infirmate de către realitatea
socială studiată. 

Cap. I.a. Obiectivele cercet ării

� Ideea-forŃă a acestei cercetări sociologice este de a constata în ce 
măsură se pot recunoaşte diferenŃe între eroare şi greşeală
medicală de către pacienŃi şi medici. Ei reprezintă două grupuri
distincte dar nu putem exlude raportul statutar dublu : situatia in 
care medicul devine pacient. De la diferenŃierea celor doi termeni, 
se vor constata atitudinile specifice contactului cu sistemul medical
al celor din interior (medici) şi al celor care sunt calificaŃi drept
beneficiari ai actului medical (pacienŃi). 



3

Cap. I.b.

IPOTEZE DE LUCRU

� NoŃiunile “eroare” şi “greşeală”, distincte din punct de vedere al 
responsabilităŃii profesionale în medicină, sunt confundate şi 
considerate sinonime atât de către majoritatea medicilor cât – mai 
ales – de către marele public, pacienŃii. 

� PacienŃii apreciază incidenŃa cazurilor reale de greşeli medicale ca 
fiind foarte ridicată, introducând şi erorile în aceeaşi categorie.

� În lipsa unor delimitari clare, pacienŃii consideră că orice eşec într-
o terapie reprezintă o greşeală.

� Am pornit de la premisa că medicul poate fi oricând pacient în 
relaŃie cu alt medic. În acest context, medicul-pacient ar putea 
pretinde un surplus de atenŃie şi expectanŃele sale sunt exagerate. 

� O altă ipoteză ar fi aceea că pacienŃii, puşi în ipostaza medicului 
expus greşelii, ar deveni concesivi (nivelul expectanŃelor lor ar fi 
mult mai scăzut) şi ar fi mult mai tentaŃi să găsească justificări 
exterioare noului lor statut. 

� PacienŃii nu ştiu cărui for să se adreseze atunci când 
suspectează/acuză o culpă medicală. 

� Studiul porneşte de la premisa că atitudinea medicilor în faŃa unei 
acuzaŃii de greşeală este autoapararea exagerată, de fuga din faŃa 
responsabilităŃii şi teama faŃă de confruntare.

� Această atitudine de negare a responsabilităŃii este cauzată de 
lipsa unor politici institutionale de protecŃie a categoriei 
profesionale medicale – nemulŃumire faŃă de sistemul de asigurare 
malpraxis.

� În cazul în care acuzaŃia de malpraxis este formulată şi înaintată 
unui for, sistemul birocratic îl determină pe pacient să nu aibă mari 
aşteptări în ceea ce priveste rezolvarea favorabilă a cazului. De 
aceea, majoritatea pacienŃilor renunŃă la un atare demers, 
descriind astfel un nivel ridicat de intenŃionalitate dar un nivel 
foarte scăzut al acŃiunii.

� Riscul de a determina existenŃa/formarea unui grup de escroci 
(pacienti/medici/avocati) este mare, în condiŃiile în care 
reglementările şi legislaŃia un sunt în concordanŃă.
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CAP. II.

METODOLOGIA UTILIZATĂ

� CAP. II.a. Eşantionul
� Eşantionul planificat a fost:
� La categoria medici: s-au aplicat 116 de chestionare din care 3 au fost 

anulate pe motiv de completare greşită. Cele 113 chestionare valabile au fost 
completate prin e-mail (75) şi prin interviu direct (38).

� La categoria pacienŃi: s-au aplicat 384 de chestionare prin interviu direct.
� DiferenŃele se încadrează în marja de eroare +- 3/5%
� Eşantionul a fost ales din judeŃul Iaşi având o predominanŃă mare pe mediul 

urban. Am ales mediul rural doar ca o completare a studiului deoarece scopul 
era de a cerceta realitatea socială din Iaşi.

� CAP. II.b. Tehnici de investigare a realit ăŃii 
studiate

� Tehnica sociologică utilizată a fost chestionarul cu întrebări semi-deschise 
alternat cu interviul informal. Această tehnică sociologică combinată asigură 
un coeficient ridicat de relevanŃă a datelor, mai ales pe zona datelor 
cantitative. Ele furnizează date exacte şi logice din perspectiva relevanŃei şi a 
posibilităŃii de centralizare.

� CAP. II.c. Introducerea şi interpretarea datelor
� Centralizarea datelor de sondaj s-a realizat de c[tre un operator, sub 

supravegherea sociologului. După ce s-a obŃinut un tablou statistic, s-au creat 
corelaŃii între itemii trasaŃi cu ajutorul ipotezelor şi al celor două chestionare. 
Ulterior, datele de sondaj au fost operaŃionalizate, obŃinându-se suportul logic 
pentru interpretarea lor, atât din punct de vedere grafic, cât şi din punct de 
vedere frazeologic.
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CAP. II.

METODOLOGIA UTILIZATĂ

� CAP. II.d. Chestionarele
� Cercetarea abordează sociologic o temă foarte nouă pentru populaŃie si 

relativ nouă pentru medici: diferenŃa dintre eroare şi greşeală in Medicină. In 
consecinŃă, stabilirea obiectivelor, formularea întrebărilor şi operarea cu 
noŃiunile medicale s-a facut împreuna cu o echipă specializată a beneficiarului 
- Colegiul Medicilor IaŃi. 

� CAP. II.e. Interviurile
� Sondaj PacienŃi - interviurile s-au facut prin contact direct, pe strada. Au 

colaborat în cadrul cercetării 6 operatori, instruiŃi special pe specificul 
demersului. 

� Sondaj Medici - medicii au fost contactati telefonic şi 78 dintre aceştia au 
preferat transmiterea prin mail a chestionarului si remiterea acestuia dupa 
completare. Trei dintre chestionarele astfel completate au fost anulate. Din 
restul de 38 de chestionare, 8 au fost completate prin interviu telefonic si 

restul prin interviu direct.

� CAP. II.f. Perioada de desf ăşurare a cercet ării
� Cercetarea s-a desfăşurat în perioada 22 oct. – 12 nov. 2007

• 22 oct – 28 oct - pregatirea cercetarii – întocmirea chestionarului –
organizare

• 29 oct – 7 nov - aplicarea chestionarelor 
• 7 nov  – 9 nov centralizarea datelor si întocmirea unui raport preliminar 
• 9 nov - 12 nov - interpretarea datelor, intocmirea raportului final, 

multiplicarea rezultatelor
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CAP. III. Chestionare
chestionar pacienŃi
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CAP. III. Chestionare
chestionar medici



8

CAP. IV.a.

DESCRIERE RESPONDENTI
PACIENTI

� SEX

� MEDIU

48%

52%

feminin

masculin

13%

87%

Rural

Urban
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CAP. IV.b.

DESCRIERE RESPONDENTI
PACIENTI

� VIRSTA

� EDUCATIE

19%

50%

23%

8%

18-25 ani

26 -45 ani
46-54 ani

peste 55 ani

39%

46%

11% 4%

Studii superioare

Studii medii

Studii profesionale

8 clase
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CAP. V.a.

DESCRIERE RESPONDENTI
MEDICI

� VIRSTA

� SEX

2%

40%

33%

22%
3%

18-25 ani

26 -45 ani

36-45 ani

46-54 ani

peste 55 ani

51%

49%
feminin

masculin
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CAP. V.b.

DESCRIERE RESPONDENTI
MEDICI

NIVELUL LA CARE PROFESEAZA

12%
9%

68%

7% 4% Cabinet individual/dispensar

Centru medical public

Spital

Serviciu de cercetare/agentie de
stat

Altceva

6 dintre subiec Ńi au şi func Ńii de conducere

15 dintre ei au contracte suplimentare cu 
servicii private
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CAP.V.c.

DESCRIERE RESPONDENTI
MEDICI

� NIVELUL PROFESIONAL

27%

5%

29%

35%

4% Rezident

Medic de familie

Medic specialist

Medic primar

Absolvent UMF reorientat
profesional

26 dintre subiec Ńi sunt şi cadre universitare

19 dintre ei sunt doctori in medicin ă


