
SONDAJ MEDICI

Rezultatele cercetarii
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1. FaceŃi portretul unui medic bun numerotind cu punctaje d e la 1 la 6 calit ăŃile 
pe care trebuie s ă le aiba (punctaj maxim la calitatea cea mai importa ntă)

� Medicii care s-au „privit în oglindă”, şi-au pretins să fie experimentaŃi (odată cu vârsta) şi să fie buni comunicatori în 
relaŃia cu pacientul. A treia preferinŃă pentru propriul portret ideal este de a vorbi pe înŃelesul pacienŃilor lor. Doar un 
procent de 0,69% desparte tendinŃa a III-a de tendinŃa a II-a. Iată unul din cazurile în care tendinŃa de opinie 
secundă împreună cu terŃa formează un cuplaj atitudinal care reprezintă majoritatea reală. Medicul se vrea un bun 
comunicator în relaŃie cu pacientul dar doreşte – ca reflex dintr-o tradiŃie (sau moştenire de gândire din interiorul 
categoriei profesionale) să capete experienŃă odată cu vârsta.

4,82

3,97

2,86

3,38

4,66

1,27

are experienta
de varsta

vorbeste pe
intelesul

pacientului sau

are notorietate
intre pacienti

este respectat de
colegi

comunica foarte
bine cu

pacientul

isi face reclama

Media notelor acordate, 
pe o scar ă de la 1 la 6
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1.1. CORELAłII- date despre respondenŃii care au acordat note maxime (6) pentru calităŃile pe care trebuie să 
le aiba un medic bun

3,60% 34,50% 34,50% 23,60% 3,60%

0,00% 61,50% 15,40% 23,10% 0,00%

0,00% 20,00% 40,00% 20,00% 20,00%

0,00%

0,00%
25,00% 75,00% 0,00%

0,00% 52,80% 36,10% 11,10%0,00%

0,00%0,00% 100,00% 0,00%0,00%

are experienta vasta

vorbeste pe intelesul
pacientului sau

are notorietate intre pacienti

este respectat de colegi

comunica foarte bine cu
pacientul

isi face reclama

Varsta

18-25 ani 26-35 ani 36-45 ani 46-54 ani peste 55 ani
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1.2. CORELAłII- date despre respondenŃii care au acordat note maxime (6) pentru calităŃile pe care trebuie să 
le aiba un medic bun

27,30% 5,50% 27,30% 32,70% 7,30%

38,50% 0,00% 30,80% 23,10% 7,70%

10,00%0,00% 20,00% 60,00% 0,00%

0,00%0,00% 100,00% 0,00%0,00%

25,00% 8,30% 47,20% 22,22% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00%0,00%0,00%

are experienta vasta

vorbeste pe intelesul
pacientului sau

are notorietate intre pacienti

este respectat de colegi

comunica foarte bine cu
pacientul

isi face reclama

Nivel profesional

rezident medic de familie medic specialist medic primar absolvent UMF reorientat
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1.3. CORELAłII- date despre respondenŃii care au acordat note maxime (6) pentru calităŃile pe care trebuie să 
le aiba un medic bun

43,60% 56,40%

69,20% 30,80%

40,00% 60,00%

0,00%
100,00%

63,90% 36,10%

0,00% 100,00%

are experienta vasta

vorbeste pe intelesul
pacientului sau

are notorietate intre pacienti

este respectat de colegi

comunica foarte bine cu
pacientul

isi face reclama

Sex

Feminin Masculin
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1.4. CORELAłII- date despre respondenŃii care au acordat note minime (1) pentru calităŃile pe care trebuie să 
le aiba un medic bun

0,00% 33,30% 66,60% 0,00%0,00%

0,00%0,00% 33,30% 66,60% 0,00%

0,00% 66,70% 33,30% 0,00%0,00%

0,00%
100,00% 0,00%0,00%0,00%

0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%

2,00%
41,80% 31,60% 21,40% 3,10%

are experienta vasta

vorbeste pe intelesul
pacientului sau

are notorietate intre pacienti

este respectat de colegi

comunica foarte bine cu
pacientul

isi face reclama

Varsta

18-25 ani 26-35 ani 36-45 ani 46-54 ani peste 55 ani
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1.5. CORELAłII- date despre respondenŃii care au acordat note minime (1) pentru calităŃile pe care trebuie să 
le aiba un medic bun

33,30% 0,00% 66,70% 0,00%0,00%

0,00%0,00% 16,70% 66,70% 16,70%

50,00% 0,00% 33,30% 16,70% 0,00%

50,00% 50,00% 0,00%0,00%0,00%

0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%

26,50% 5,10% 28,60% 34,70% 5,10%

are experienta vasta

vorbeste pe intelesul
pacientului sau

are notorietate intre pacienti

este respectat de colegi

comunica foarte bine cu
pacientul

isi face reclama

Nivel profesional

rezident medic de familie medic specialist medic primar absolvent UMF reorientat
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1.6. CORELAłII- date despre respondenŃii care au acordat note minime (1) pentru calităŃile pe care trebuie să 
le aiba un medic bun

0,00% 100,00%

33,30% 66,70%

16,70% 83,30%

50,00%
50,00%

0,00%0,00%

56,10% 43,90%

are experienta vasta

vorbeste pe intelesul
pacientului sau

are notorietate intre pacienti

este respectat de colegi

comunica foarte bine cu
pacientul

isi face reclama

Sex

Feminin Masculin
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2. Unde aŃi învăŃat despre diferen Ńa dintre eroare şi greşeală medical ă?

� Tabloul răspunsurilor ne demonstrează că învăŃarea socială a diferenŃei dintre eroare şi greşeală medicală este 
realizată cel mai mult în „familia ştiinŃifică”, acolo unde te formezi ca medic. Din facultate, de la cursurile de Etică şi 
Deontologie şi până la experienŃa de la locul de muncă (o prelungire practică a facultăŃii). Se învaŃă puŃin din 
literatura de specialitate sau de la un for de conducere din domeniu. Aceste două surse de învăŃare sunt percepute 
drept teoretizante şi exterioare faptului în sine. Fundamental, practica a creat diferenŃierea celor doi termeni, 
repoziŃionarea sensurilor lor într-un altfel de dicŃionar. Un dicŃionar al practicii medicale.

33,60%
30,10%

18,60% 17,70%

in facultate, la cursul de
Etica si Deontologie

la locul de munca, din
experienta unor situatii

de risc

din literatura de
specialitate

de la Colegiul Medicilor
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2.1 CORELATII - Unde aŃi învăŃat despre diferenŃa dintre eroare şi greşeală medicală?

31,60% 2,60% 23,70% 34,20% 7,90%

41,10% 2,90% 23,50% 32,30% 0,00%

14,20%
14,20% 39,00% 33,30% 0,00%

25,00% 5,00% 30,00% 35,00% 5,00%

in facultate, la cursul de Etica si
Deontologie

la locul de munca, din
experienta unor situatii de risc

din literatura de specialitate

de la Colegiul Medicilor

Nivel profesional

rezident medic de familie medic specialist medic primar absolvent UMF reorientat
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2.2 CORELATII - Unde aŃi învăŃat despre diferenŃa dintre eroare şi greşeală medicală?

2,60% 39,50% 26,30% 31,60% 0,00%

0,00% 50,00% 32,40% 14,70% 2,90%

0,00%
33,30% 38,10% 23,80% 4,80%

5,00%
35,00%

40,00% 15,00% 5,00%

in facultate, la cursul de Etica si
Deontologie

la locul de munca, din
experienta unor situatii de risc

din literatura de specialitate

de la Colegiul Medicilor

Varsta

18-25 ani 26-35 ani 36-45 ani 46-54 ani peste 55 ani
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3. Despre acuza Ńii:
3.1 – AłI FOST VREODATĂ ACUZAT DE EROARE SAU DE GRE ŞEALĂ?

EROARE     EROARE     EROARE     EROARE     GRESEALAGRESEALAGRESEALAGRESEALA

� Când este vorba despre percepŃia asupra sinelui, majoritatea respondenŃilor au o atitudine mai generoasă, 

categorisind acuza de eroare sensibil mai mare decât cea de greşeală (16% la 10%).

84%

16%

Nu

Da

90%

10%

Nu

Da
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3. Despre acuza Ńii:
3.1 – AVEłI CUNOŞTINłĂ DESPRE UN MEDIC CARE A FOST ACUZAT  DE:

EROARE     EROARE     EROARE     EROARE     GRESEALAGRESEALAGRESEALAGRESEALA

� Când medicii sunt puşi în ipostaza de a-şi vedea confraŃii acuzaŃi de eroare sau greşeală medicală, ei devin mai 
critici debalansând raportul dintre cei doi termeni trasat de prima ispostază, aceea a sinelui. 45% dintre medici 
afirmă că au cunoştiinŃă despre confraŃi acuzaŃi de eroare, în timp ce 76% dintre medici afirmă că au cunoştiinŃe
despre existenŃa acuzaŃiilor de greşeală medicală pe care le-au primit confraŃii lor.

55%

45%

Nu

Da

24%

76%

Nu

Da
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3.1 CORELATII – AŃi fost vreodată acutat/aŃi auzit despre o acuzaŃie adusa unui coleg?

18,20% 0,00% 18,20% 54,50% 9,09%

22,20% 0,00% 33,30% 44,40% 0,00%

29,10%
6,95% 29,10% 32,55% 2,32%

23,50% 3,90% 27,50% 33,30% 11,76%

subiecti care au fost acuzati de
greseala

subiecti care au fost acuzati de
eroare

subiecti care au cunstinte
despre medici acuzati de

greseala 

subiecti care au cunostinte
despre medici acuzati de

eroare

Nivel profesional

rezident medic de familie medic specialist medic primar absolvent UMF reorientat
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3.2 CORELATII – AŃi fost vreodată acutat/aŃi auzit despre o acuzaŃie adusa unui coleg?

9,10%

0,00%
72,70% 18,20%

11,10% 5,60% 83,30% 0,00%

10,46%
8,13% 68,60% 12,79%

15,70% 13,70% 60,80% 9,80%

subiecti care au fost acuzati de
greseala

subiecti care au fost acuzati de
eroare

subiecti care au cunstinte
despre medici acuzati de

greseala 

subiecti care au cunostinte
despre medici acuzati de

eroare

Loc de munca

dispensar centru medical public spital altceva



16

4. Cum a Ńi reac Ńionat/cum a Ńi reac Ńiona la o acuza Ńie de gre şeală/eroare?

� Majoritatea răspunsurilor la această întrebare (70,80%) demonstrează o atitudine raŃională 

din partea respondenŃilor, specifică profesiei.

3,50%

16,80%

3,50%

5,30%

70,80%

ati stat linistit/ati sta linistit, pentru consider entul ca greseala
imputata este minora si ca nu se inscrie juridic la  capitolul

„culpa medicala”

ati inceput/ati incepe sa aveti o stare de nelinist e si sa cautati
sprijin si sustinere pentru contracararea acuzatiil or (apel la

avocati, colegi, CM)

m-am enervat/m-as enerva, reprosind pacientului car e m-a
acuzat ca el insusi a gresit foarte mult pentru ca nu mi-a ascultat

sfaturile si i-am explicat/i-as explica ca nu are n ici o sansa sa
formuleze in justitie o acuzatie de culpa medicala

am incercat/as incerca sa fac o intelegere cu pacie ntul si sa ii
ofer o compensatie fata de prejudiciul sau (servici i, avantaje,

bani)

am stat calm/as sta calm asteptind evolutia fireasc a a lucrurilor
si incercind in paralel sa obtin consiliere de la o rganismele

abilitate
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4.1 CORELAłII - Cum aŃi reacŃionat/cum aŃi reacŃiona la o acuzaŃie de greşeală/eroare?

25,00% 50,00% 25,00% 0,00%0,00%

0,00% 31,60% 47,40% 21,10%0,00%

0,00%

25,00% 50,00% 25,00% 0,00%

0,00%

33,30%

33,30% 33,30% 0,00%

1,30% 43,80% 32,50% 20,00% 2,50%

ati stat linistit/ati sta linistit, pentru consider entul ca greseala
imputata este minora si ca nu se inscrie juridic la  capitolul

„culpa medicala”

ati inceput/ati incepe sa aveti o stare de nelinist e si sa cautati
sprijin si sustinere pentru contracararea acuzatiil or

m-am enervat/m-as enerva, reprosind pacientului car e m-a
acuzat ca el insusi a gresit foarte mult pentru ca nu mi-a ascultat

sfaturile si i-am explicat/i-as explica ca nu are n ici o sansa sa

am incercat/as incerca sa fac o intelegere cu pacie ntul si sa ii
ofer o compensatie fata de prejudiciul sau (servici i, avantaje,

bani)

Am stat calm/as sta calm asteptind evolutia fireasc a a lucrurilor
si incercind in paralel sa obtin consiliere de la o rganismele

abilitate

Varsta

18-25 ani 26-35 ani 36-45 ani 46-54 ani peste 55 ani
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4.2. CORELAłII - Cum aŃi reacŃionat/cum aŃi reacŃiona la o acuzaŃie de greşeală/eroare?

50,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00%

15,80%5,30% 42,10% 36,80% 0,00%

25,00%

0,00%0,00% 75,00% 0,00%

33,30%

0,00%

16,70% 50,00% 0,00%

27,50% 6,30% 28,80% 30,00% 7,50%

ati stat linistit/ati sta linistit, pentru consider entul ca greseala
imputata este minora si ca nu se inscrie juridic la  capitolul

„culpa medicala”

ati inceput/ati incepe sa aveti o stare de nelinist e si sa cautati
sprijin si sustinere pentru contracararea acuzatiil or

m-am enervat/m-as enerva, reprosind pacientului car e m-a
acuzat ca el insusi a gresit foarte mult pentru ca nu mi-a ascultat

sfaturile si i-am explicat/i-as explica ca nu are n ici o sansa sa

am incercat/as incerca sa fac o intelegere cu pacie ntul si sa ii
ofer o compensatie fata de prejudiciul sau (servici i, avantaje,

bani)

Am stat calm/as sta calm asteptind evolutia fireasc a a lucrurilor
si incercind in paralel sa obtin consiliere de la o rganismele

abilitate

Nivel profesional

rezident medic de familie medic specialist medic primar absolvent UMF reorientat
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5. Cum reac Ńiona Ńi când identifica Ńi o gre şeală medical ă imputabil ă unui coleg?

� Atunci când un confrate comite o greşeală medicală, respondenŃii au tendinŃa de a-l determina pe acel confrate să-
şi asume greşeala (peste jumătate dintre respondenŃi). Avem atitudini diverse la tendinŃa secundă şi terŃă de opinie: 
o atitudine cooperantă (de avertizare a confratelui şi de încercare a găsirii unei soluŃii împreună) – 20,40% şi o 
atitudine introvertit-pasivă (de evitare a implicării în caz şi de lăsare a lucrurilor să curgă de la sine) – 0,19%.

20,40%

3,50%

55,80%

0,90%

19,50%

Il avertizez si incercam
impreuna sa gasim o solutie
pentru acoperirea greselii

Ii aduc la cunostinta pacientului
si il las pe acesta sa decida

cum va actiona

Il  sfatuiesc pe colegul meu sa
isi recunoasca greseala si sa si-

o asume

Sesizez cazul Colegiului
Medicilor

Evit  sa ma implic in caz si las
lucrurile sa curga de la sine
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5.1 CORELAłII - Cum reacŃionaŃi când identificaŃi o greşeală medicală imputabilă unui coleg?

13,00%
4,30% 30,40% 52,20% 0,00%

50,00% 0,00% 50,00% 0,00%0,00%

27,00% 7,90% 27,00% 30,20% 7,93%

0,00%
0,00%

0,00% 100,00% 0,00%

36,40% 0,00% 31,80%
31,80%

0,00%

Il avertizez si incercam
impreuna sa gasim o solutie
pentru acoperirea greselii

Ii aduc la cunostinta pacientului
si il las pe acesta sa decida

cum va actiona

Il  sfatuiesc pe colegul meu sa
isi recunoasca greseala si sa si-

o asume

Sesizez cazul Colegiului
Medicilor

Evit  sa ma implic in caz si las
lucrurile sa curga de la sine

Nivel profesional

rezident medic de familie medic specialist medic primar absolvent UMF reorientat
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5.2 CORELAłII - Cum reacŃionaŃi când identificaŃi o greşeală medicală imputabilă unui coleg?

47,80% 52,20%

75,00% 25,00%

52,40% 47,60%

0,00%
100,00%

50,00% 50,00%

Il avertizez si incercam impreuna sa gasim o soluti e pentru
acoperirea greselii

Ii aduc la cunostinta pacientului si il las pe aces ta sa decida cum
va actiona

Il  sfatuiesc pe colegul meu sa isi recunoasca gres eala si sa si-o
asume

Sesizez cazul Colegiului Medicilor

Evit  sa ma implic in caz si las lucrurile sa curga  de la sine

Sex

Feminin Masculin
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5.3 CORELAłII - Cum reacŃionaŃi când identificaŃi o greşeală medicală imputabilă unui coleg?

0,00%
17,40% 52,20% 39,40% 0,00%

0,00% 50,00% 50,00% 0,00%0,00%

3,20%
44,40% 22,20% 27,00% 3,20%

0,00%
0,00%

100,00% 0,00%0,00%

0,00% 54,50% 36,40%
4,50%

4,50%

Il avertizez si incercam
impreuna sa gasim o solutie
pentru acoperirea greselii

Ii aduc la cunostinta pacientului
si il las pe acesta sa decida

cum va actiona

Il  sfatuiesc pe colegul meu sa
isi recunoasca greseala si sa si-

o asume

Sesizez cazul Colegiului
Medicilor

Evit  sa ma implic in caz si las
lucrurile sa curga de la sine

Varsta

18-25 ani 26-35 ani 36-45 ani 46-54 ani peste 55 ani
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6. Ave Ńi încredere în societatea de asigur ări unde ave Ńi dv poli Ńa de malpraxis?

� O surprinzătoare atitudine vis-a-vis de societatea de asigurări unde medicii-respondenŃi plătesc poliŃa de malpraxis. 
59% dintre respondenŃi trăiesc o incertitudine legată de societatea de asigurări aşa cum, la nivel macro-social, se 
înregistrează o incertitudine legată de sistemul bancar. Cele două tendinŃe sunt convergente într-o societate de 
tranziŃie unde au existat atâtea investiŃii colective fără compensaŃii ulterioare.

25%

16%
59%

Da

Nu

Nu stiu
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6.1 CORELAłII – AveŃi încredere în societatea de asigurări unde aveŃi dv poliŃa de malpraxis?

10,71%
35,71% 35,71% 14,30% 3,57%

5,55% 22,22% 55,55% 16,66% 0,00%

29,85% 26,86% 25,37% 14,92% 2,98%

Da

Nu

Nu stiu

Nivel profesional

rezident medic de familie medic specialist medic primar absolvent UMF reorientat
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6.2 CORELAłII – AveŃi încredere în societatea de asigurări unde aveŃi dv poliŃa de malpraxis?

21,42%

14,30%
53,55% 10,71%

11,11% 11,11% 72,22% 55,50%

8,95%
5,97% 71,64% 13,43%

Da

Nu 

Nu stiu

Loc de munca

dispensar centru medical public spital altceva
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6.3 CORELAłII – AveŃi încredere în societatea de asigurări unde aveŃi dv poliŃa de malpraxis?

0,00%
35,70% 28,60% 32,10% 3,60%

0,00%
11,10% 55,60% 33,30% 0,00%

3,00%
50,70% 28,40% 14,90% 3,00%

Da 

Nu

Nu stiu

Varsta

18-25 ani 26-35 ani 36-45 ani 46-54 ani peste 55 ani
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6.4 CORELAłII – AveŃi încredere în societatea de asigurări unde aveŃi dv poliŃa de malpraxis?

46,40% 53,60%

61,10% 38,90%

50,70% 49,30%

Da

Nu

Nu stiu

Sex

Feminin Masculin
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7. Ce şi cui crede Ńi că ar trebui dezv ăluit?

� La acest set de răspunsuri se evidenŃiază o abŃinere a medicilor-respondenŃi de a comunica eroarea sau greşeala 
presei. Se preferă mediul intern, dar şi din aceasta categorie sunt preferate instituŃiile mai apropiate, mai 
prietenoase (Colegiul Medicilor, colegii de serviciu, unitatea în care lucrează, ba chiar şi pacientul) şi mai puŃin 
autorităŃile în domeniu. 

� TendinŃa medicilor de comunicare a erorii / greşelii este cea mai evidentă în relaŃia lor cu pacienŃii (46,90%). În 
acelaşi timp, există o tendinŃă de a nu comunica erorile / greşelile din perspectiva riscurilor existente în medicină.

9,70% 5,30% 46,90% 38,10%

0,90%6,20% 54,90% 38,10%

6,20% 8,00% 46,90% 38,90%

0,00%
1,80%

3,50%
94,70%

10,60% 0,90% 30,10% 58,40%

26,50% 0,00% 51,30% 22,10%

Pacient

Colegi de serviciu

Unitate medicala

Presa

Autoritati in domeniu

ColegiulMedicilor

Numai Greseala Numai Eroarea Si Greseala si Eroarea Nici Greseala Nici Eroarea
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7.1 CORELAłII – date despre respondenŃii care considera ca erorile şi/sau greşelile medicale trebuie 
comunicate Colegiului Medicilor

6,70%
50,00% 20,00% 23,30% 0,00%

0,00%
32,80% 39,70% 24,10% 3,40%

0,00%
48,00% 32,00% 16,00% 4,00%

Greseala

Si greseala si eroarea

Nici greseala nici eroarea

Varsta

18-25 ani 26-35 ani 36-45 ani 46-54 ani peste 55 ani
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7.2 CORELAłII – date despre respondenŃii care considera ca erorile şi/sau greşelile medicale trebuie 
comunicate Colegiului Medicilor

40,00%
10,00% 20,00% 30,00% 0,00%

20,70% 5,20% 27,60% 43,10% 3,44%

24,00% 0,00% 44,00% 16,00% 16,00%

Greseala

Si greseala si eroarea

Nici greseala nici eroarea

Nivel profesional

rezident medic de familie medic specialist medic primar absolvent UMF reorientat
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7.3. CORELAłII – la care instituŃii cred medicii că trebuie sa comunice eroarea şi/sau greşeala şi la care nu 
trebuie comunicata nici eroarea nici greşeala

94,70%

5,30%

58,40%

41,60%

38,10%

61,90%

38,10%

61,90%

38,10%

61,90%

22,10%

77,90%

Presa Pacient Unitatea
medicala

nici greseala nici eroarea greseala sau/si eroarea
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8. Greşelile/erorile  medicale identificate de către medici TREBUIE să fie dezvaluite.

� TendinŃa medicilor de comunicare a erorii / greşelii este cea mai evidentă în relaŃia lor cu pacienŃii (72,6%, “de 
acord” şi “întru totul de acord”), iar raŃiunea principală a acestei atitudini Ńine de drepturile pacientului de a fi 
informat. În acelaşi timp, există o tendinŃă de a nu comunica erorile / greşelile din perspectiva informării pacientului 
cu privire la a riscurile existente în medicină.

2,70%
8,80%

15,90% 46,90% 25,70%

12,40% 14,20% 23,90% 28,30% 21,20%

2,70%
6,20%

12,40% 34,50% 44,20%

8,00% 23,90% 21,20% 31,90% 15,00%

pentru ca pacientii au dreptul sa li se aduca la cu nostinta erorile
si greselile care intervin in timpul tratamentului lor

pentru a stimula sistemul de asigurari malpraxis sa  isi asume
responsabilitatile pentru despagubire aferente poli telor

incheiate

in sprijinul stiintei medicale, toate cazurile de g reseala/eroare
trebuie comunicare pentru a se studia posibilitatil e de prevenire

dezvaluirile greselilor sunt benefice deoarece ii i nformeaza pe
pacienti asupra riscurilor existente in medicina

Sunt total impotriva Nu sunt de acord Nu sunt nici impotriva nici de acord sunt de acord Sunt total de acord
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9. Greşelile/erorile  medicale identificate de către medici NU TREBUIE dezvaluite
pentru c ă:

49,60% dintre respondenŃi nu sunt de acord cu afirmaŃia că informarea pacienŃilor asupra unor erori / greşeli 
medicale face ca tratamentul să fie mai puŃin eficient.Totuşi, nu acest procent formează o majoritate din perspectiva 
psiho-sociologică. În realitate, un punct de interes major al acestui set de răspunsuri în constituie o majoritate 
formată de două tendinŃe: 

� dezvăluirea poate aduce prejudicii reputaŃiei medicului (39,80%)
� dezvăluirea unei greşeli medicale nu aduce niciun beneficiu niciuneia din părŃi (pacient, medic, sistem) (35,40%)

Aceste două procente ne releva tendinta medicilor-respondenŃi de a include categoric noŃiunea de prestigiu 
profesional sistemului în sine. 

15,90% 39,80% 30,10% 8,80% 5,30%

11,50% 32,70% 19,50% 31,00% 5,30%

16,80% 49,60% 16,80% 15,00% 1,80%

25,70% 35,40% 25,70% 8,00% 5,30%

dezvaluirea poate aduce
prejudicii reputatiei medicului

dezvaluirea poate dauna
relatiei medic pacient

informarea pacientilor face ca
tratamentul sa fie mai putin

eficient

dezvaluirea unei greseli
medicale nu aduce nici un

beneficiu nici uneia din parti
(pacient, medic, sistem)

Sunt total impotriva Nu sunt de acord Nu sunt nici impotriva nici de acord sunt de acord Sunt total de acord
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10. Care din institu Ńiile urm ătoare v ă apără interesele? (nota Ńi cu punctaj de la 1 la 7, 7 
pentru institu Ńia care v ă reprezint ă cel mai mult)

� Colegiul Medicilor este investit cu cea mai mare încredere de către medici în ceea ce priveşte apărarea intereselor 
lor ca grup profesional. Nu trebuie deloc neglijată a doua tendinŃă de opinie, destul de apropiată procentual, aceea 
care îl desemnează pe avocat drept un apărător sigur al intereselor. Accentul cade pe avocat cu atât mai mult cu 
cât justiŃia este creditată cu mai puŃine procente decât el. JustiŃia cuprinde inclusiv judecătorii, procurorii, grefierii 
etc.

4,12 4,28

6,46

2,39

5,23

1,91

3,56

Autoritatea de
Sănătate
Public ă

Justi Ńia Colegiul
Medicilor

Presa Avocatul Prefectur ă Casa de
Asigur ări de

Sănătate

Media notelor acordate 
pe o scar ă de la 1 la 7
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10.1. CORELAłII – date despre respondenŃii care au dat punctaj maxim Colegiului Medicilor

18-25 ani
2,30%

26-35ani
43,70%

36-45 ani
26,40%

46-55 ani
26,40%

peste 55 ani
1,10%

rezident
26,40%

medic de familie
6,90%

medic specialist
27,60%

medic primar
33,30%

absolvent UMF reorientat
5,70%

Varsta

Nivel profesional
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10.2. CORELAłII – date despre respondenŃii care au dat punctaj minim presei

18-25 ani
4,00%

26-35ani
30,00%

36-45 ani
38,00%

46-55 ani
26,00%

peste 55 ani
2,00%

rezident
20,00%

medic de familie
8,00%

medic specialist
28,00%

medic primar
42,00%

absolvent UMF reorientat
2,00%

Varsta

Nivel profesional
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10.3. CORELAłII – notele obŃinute de la respondenŃi de către Colegiul Medicilor

0,90% 1,80% 1,80% 3,50%
7,10% 8,00%

77,00%

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7
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11. Care dintre urm ătorii factori pot genera acuza Ńii exagerate de malpraxis din partea pacien Ńilor? 
(nota Ńi de la 1 la 6, punctajul maxim pentru factorul cu influen Ńa cea mai mare)

� Răspunsurile de la această întrebare relevă o experienŃă relaŃională din parte medicilor având ca temă „aşteptările 
nerealiste ale pacienŃilor şi familiei sale”.  Tot acuzaŃii exagerate de malpraxis sunt formulate de pacienŃi – din 
perspectiva unei majorităŃi semnificative a medicilor-respondenŃi – având ca motiv un factor exterior medicilor şi 
anume nemulŃumirea pacienŃilor faŃă de lipsa dotărilor în instituŃiile medicale. Există o tendinŃe de autoprotecŃie a 
medicilor-respondenŃi vis-à-vis chiar şi de un caz fictiv. Se concretizează această tendinŃă de opinie în minima 
tendinŃelor majoritare dar apropiată de maxim, când respondenŃii notează cu media 3,52, pe o scara de la 1 la 6, 
varianta că deteriorarea relaŃiei medic-pacient ar putea genera acuzaŃii exagerate de malpraxis.

4,85

3,09

3,08

3,52

2,32

4,19

asteptari nerealiste din partea
pacientului si a familiei

acestuia

accentuarea informarii publice
asupra drepturilor pacientului

suprasolicitarea si oboseala
medicilor

deteriorarea relatiei medic-
pacient

o mai buna informare a
pacientului in ce priveste

accesarea sistemului juridic

nemultumirea pacientilor fata
de lipsa dotarilor din institutiile

medicale 

Media notelor acordate 
pe o scara de la 1 la 6
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11.1.CORELAłII – date despre respondenŃii care au dat punctaj maxim factorului “aşteptări nerealiste din 
partea pacientului şi a familiei acestuia”

18-25 ani
3,60%

26-35ani
43,60%

36-45 ani
32,70%

46-55 ani
18,20%

peste 55 ani
1,80%

rezident
23,60%

medic de familie
5,50%

medic specialist
30,90%

medic primar
30,90%

absolvent UMF reorientat
9,10%

feminin
47,30%

masculin
52,70%

Varsta

Nivel profesional

Sex
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11.2. CORELAłII – date despre respondenŃii care au dat punctaj minim factorului “o mai bună informare a 
pacientului în ceea ce priveşte accesarea sistemului juridic”

18-25 ani
5,40%

26-35ani
27,00%

36-45 ani
37,80%

46-55 ani
27,00%

peste 55 ani
2,70%

rezident
21,60%

medic de familie
2,70%

medic specialist
32,40%

medic primar
37,80%

absolvent UMF reorientat
5,40%

feminin
40,50%

masculin
59,50%

Varsta

Nivel profesional

Sex
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12. Ave Ńi nevoie de informa Ńii suplimentare despre responsabilitatea în medicin ă? De 
unde v ă astepta Ńi să le procuraŃi?

� Există o nevoie permanentă de socializare, de schimb de informaŃii în interiorul meseriei. Congresele, comunicările 
ştiinŃifice, întrunirile sunt calificate drept surse sigure de informaŃii suplimentare. Zona tendinŃelor majoritare este 
împărŃită între acest tip de atitudine socializantă şi un alt tip, para-socializant. Al doilea tip se referă la o comunicare 
indirectă cu confraŃii, consultând publicaŃii, aflând despre activitatea şi ideile confraŃilor. Este o sursă de legătură cu 
prima dar este la un nivel mai introvertit

� Un singur respondent a completat că nu are nevoie de informaŃii suplimentare. El face parte din categoria de virsta 
46 - 54 de ani, este medic primar, doctor in medicină şi are funcŃie in sectorul admininistrativ.

0,90%

41,60%

51,30%

6,20%

Nu Din reviste de
specialitate

La congrese/conferinte,
in grupuri de lucru, unde
se poate face schimb de

pareri

Din presa
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12.1. CORELAłII - AveŃi nevoie de informaŃii suplimentare despre responsabilitatea în medicină? De unde vă 
asteptaŃi să le procuraŃi?

0,00%
40,40% 42,60% 14,90% 2,10%

3,40%
39,70% 25,90% 27,60% 3,40%

0,00%
57,10% 28,60% 14,30% 0,00%

Din reviste de specialitate

De la congrese, conferinte

Din presa

Varsta

18-25 ani 26-35 ani 36-45 ani 46-54 ani peste 55 ani
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12.2. CORELAłII - AveŃi nevoie de informaŃii suplimentare despre responsabilitatea în medicină? De unde vă 
asteptaŃi să le procuraŃi?

21,30%
2,10% 34,00% 29,80% 12,80%

32,80% 8,60% 22,40% 34,50% 1,70%

14,30% 0,00% 57,10% 28,60% 0,00%

Din reviste de specialitate

De la congrese, conferinte

Din presa

Nivel profesional

rezident medic de familie medic specialist medic primar absolvent UMF reorientat
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12.3. CORELAłII - AveŃi nevoie de informaŃii suplimentare despre responsabilitatea în medicină? De unde vă 
asteptaŃi să le procuraŃi?

51,10% 48,90%

48,30% 51,70%

71,40% 28,60%

Din reviste de specialitate

De la congrese, conferinte

Din presa

Sex

Feminin Masculin
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13. La ce nivel crede Ńi că se inregistreaz ă cele mai multe erori/gre şeli medicale? (bifa Ńi 
un singur nivel la gre şeala şi unul singur la eroare)

� RaŃionamentul terapeutic predispune la cele mai multe greşeli medicale (30% dintre respondenŃi s-au pronunŃat în 
acest sens). Erorile se înregistrează cel mai des la diagnosticarea unui pacient (35,40%) dar şi la urmărirea, 
monitorizarea şi aplicarea unui tratament (33,60%). Avem deci o majoritate în privinŃa procesului de constatare a 
unei boli şi de aplicare a tratamentului aferent.

15,45%

30,00%

19,10%

13,60%

7,27%

14,54%

35,40%

6,19%

33,60%

7,96%

7,07%

9,73%

Diagnostic

Rationament terapeutic

Urmarire, monitorizare si
aplicare a tratamentului

Indicare a testelor de laborator
in diagnostic sau in urmarirea

evolutiei cazului

Consultul intra-spitalicesc –
colaborarea cu alti specialisti

Consultul intra-spitalicesc –
transportul - temporizarea

Greseala Eroarea
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13.1. CORELAłII - Profilul medicului care consideră că nivelul la care se inregistrează cele mai multe greşeli 
medicale este RaŃionamentul terapeutic

18-25 ani
3,00% 26-35ani

30,30%
36-45 ani
42,40%

46-55 ani
21,20%

peste 55 ani
3,00%

rezident
18,20%

medic de familie
0,00%

medic specialist
42,40%

medic primar
39,40%

absolvent UMF reorientat
0,00%

dispensar
12,10%

centru medical public 
18,20%

spital
66,70%

altceva
3,03%

Varsta

Nivel profesional

Locul de munca
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13.2. CORELAłII - Profilul medicului care consideră că nivelul la care se inregistrează cele mai multe erori
medicale este Diagnosticul

18-25 ani
0,00% 26-35ani

35,00%
36-45 ani
30,00%

46-55 ani
32,50%

peste 55 ani
2,10%

rezident
10,00%

medic de familie
2,50%

medic specialist
35,00%

medic primar
47,50%

absolvent UMF reorientat
5,00%

dispensar
22,50%

centru medical public 
10,00%

spital
62,50%

altceva
5,00%

Varsta

Nivel profesional

Locul de munca
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