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1. Faceti portretul unui medic bun numerotind cu pu nctaje de la 1 la 6 calitatile 
pe care trebuie sa le aiba (punctaj maxim la calita tea cea mai importanta)

� Mai ales în sudul Ńării, se spune că „Doftoru’ e ca vinu’. Cu cât e mai bătrân, cu atât e mai bun”. Totuşi, viaŃa 
modernă trebuie să eludeze măcar jumătate din convingerea aceasta deoarece, într-o societate normală, medicii 
majoritari sunt cei de vârsta a II-a. Se preferă experienŃa, pe care pacienŃii o asociază mecanic vârstei înaintate. Aici 
este momentul în care se naşte alt indiciu asupra unui portret ideal al medicului: notorietatea care este compatibilă 
cu noŃiunea de validare colectivă. Un medic cunoscut şi care a demonstrat este exact ca un produs eficient, utilizat 
pe scară largă deoarece actul medical este un serviciu având beneficiari. Un medic cu experienŃă, care vorbeşte pe 
înŃelesul meu şi notoriu (foarte cunoscut, „unii pacienŃi pe care i-a tratat mi l-au recomandat”). Acesta pare să fie 
portretul succint al unui medic bun din perspectiva pacientului român. 
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1.1. CORELATII – ce virste au cei care au dat cea mai mare nota (6) pentru calitatile necesare unui medic bun.

21,10% 51,50% 22,80% 4,70%

14,50% 42,20% 25,30% 18,10%

12,70% 54,40% 25,30% 7,60%

22,20% 44,90% 33,30% 0,00%

16,70% 58,30% 8,30% 16,70%

30,00% 56,70% 13,30%0,00%

are experienta de varsta

vorbeste pe intelesul meu

unii pacienti pe care i-a tratat mi l-au recomandat

da medicamente multe si imi respecta solicitarile

este dragut, imi zambeste si ma incurajeaza

isi face reclama, ceea ce inseamna ca este un medic  eficient

Varsta

18-25 ani 26-45 ani 46-54 ani peste 54 ani
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1.2. CORELATII – ce virste au cei care au dat cea mai mica nota (1) pentru calitatile necesare unui medic bun.

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

11,10% 66,70% 22,20% 0,00%

77,00% 38,50% 46,20% 7,70%

17,60% 53,60% 22,40% 6,40%

15,80% 52,60% 28,90% 2,60%

20,70% 47,70% 20,70% 10,90%

are experienta de varsta

vorbeste pe intelesul meu

unii pacienti pe care i-a tratat mi l-au recomandat

da medicamente multe si imi respecta solicitarile

este dragut, imi zambeste si ma incurajeaza

isi face reclama, ceea ce inseamna ca este un medic  eficient

Varsta

18-25 ani 26-45 ani 46-54 ani peste 54 ani



5

1.3. CORELATII – ce educatie au cei care au dat cea mai mare nota (6) pentru calitatile necesare unui medic 
bun.

41,50% 44,40% 9,90%4,10%

36,10% 45,80% 13,30%4,80%

34,20% 46,80% 13,90%5,10%

22,20% 33,30% 33,30% 11,10%

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

38,90% 39,90% 13,00% 8,30%

are experienta de varsta

vorbeste pe intelesul meu

unii pacienti pe care i-a tratat mi l-au recomandat

da medicamente multe si imi respecta solicitarile

este dragut, imi zambeste si ma incurajeaza

isi face reclama, ceea ce inseamna ca este un medic  eficient

Educatie

Studii Superioare Studii medii Studii profesionale 8 clase
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1.4. CORELATII – ce educatie au cei care au dat cea mai mica nota (1) pentru calitatile necesare unui medic 
bun.

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

22,20% 66,70% 11,10%0,00%

15,40% 69,20% 15,40%0,00%

43,20% 49,60% 7,20%0,00%

15,80% 52,60% 28,90% 2,60%

20,70% 47,70% 20,70% 10,90%

are experienta de varsta

vorbeste pe intelesul meu

unii pacienti pe care i-a tratat mi l-au recomandat

da medicamente multe si imi respecta solicitarile

este dragut, imi zambeste si ma incurajeaza

isi face reclama, ceea ce inseamna ca este un medic  eficient

Educatie

Studii Superioare Studii medii Studii profesionale 8 clase
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1.5. CORELATII – frecventa cu care merg la medic respondentii care au dat cea mai mare nota (6) pentru
calitatile necesare unui medic bun.

4,10%
8,20%

14,00% 73,70%

9,60% 12,00% 15,70% 62,70%
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lunar o data la 6 luni annual de cate ori este nevoie
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1.6. CORELATII – frecventa cu care merg la medic respondentii care au dat cea mai mica nota (1) pentru
calitatile necesare unui medic bun.

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

0,00%
1,10% 22,20% 66,70%
0,00%

15,40% 46,20% 38,50%

3,20%
8,80%

17,60% 70,40%

5,30%
7,90%

21,10% 65,80%

6,20%
7,80%

9,30% 76,70%

are experienta de varsta

vorbeste pe intelesul meu

unii pacienti pe care i-a tratat mi l-au recomandat

da medicamente multe si imi respecta solicitarile

este dragut, imi zambeste si ma incurajeaza

isi face reclama, ceea ce inseamna ca este un medic  eficient

Frecventa cu care merg la medic

lunar o data la 6 luni annual de cate ori este nevoie
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1.7.CORELATII – impartirea pe sexe a celor care au dat cea mai mare nota (6) pentru calitatile necesare unui
medic bun.

50,30% 49,70%
47,00% 53,00%
48,10% 51,90%

33,30% 66,70%
58,30% 41,70%

33,30% 66,70%

are experienta de varsta

unii pacienti pe care i-a tratat mi l-au recomandat

este dragut, imi zambeste si ma incurajeaza

nota maxima

Masculin Feminin
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1.8.CORELATII – impartirea pe sexe a celor care au dat cea mai mica nota (1) pentru calitatile necesare unui
medic bun.

50,00% 50,00%
55,50% 44,50%

61,50% 38,50%
47,20% 52,80%

44,70% 55,30%
48,70% 51,30%

are experienta de varsta

unii pacienti pe care i-a tratat mi l-au recomandat

este dragut, imi zambeste si ma incurajeaza

nota minima

Masculin Feminin
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2. Şti Ńi despre o situa Ńie de gre şeală sau eroare medical ă pentru c ă:

� Avem de a face cu o majoritate de 79,2% care a auzit ce înseamnă o eroare faŃă de 20,80%, reprezentind 
respondenŃii care susŃin ca au fost victime, fie ale unei erori (7,81%), fie ale unor greseli (12,50%). O foarte mică 
parte (sub 1%) e compusă din pacienŃi care considera ca au fost victime şi ale unor greşeli dar şi ale unor erori 
medicale. Această situaŃie ne asigura nivelul de cunoaştere necesar pentru continuarea chestionarului (toŃi 
respondenŃii stiu despre aceasă problema) insă ne semnalează faptul că doar o cincime dintre respondenŃi vorbesc 
despre un fapt pe care l-au trait ca experienta proprie. 

43,50%

12,50%

27,10%

7,81%

8,33%

0,52%

GRESEALA EROARE GRESEALA SI
EROARE

am fost victima

am auzit
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2.1.CORELAłII : profilul pacientului care susŃine că a fost victimă a unei greşeli sau erori medicale

10,00% 53,30% 33,30% 3,30%

22,90% 50,00% 18,80% 8,30%

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

Eroare

Greseala

Si eroare si greseala

Varsta

18-25 ani 26-45 ani 46-54 ani peste 54 ani

46,70% 53,30%

50,00% 50,00%

0,00% 100,00%

Eroare

Greseala

Si eroare si greseala

Sex

Feminin Masculin
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2.2 .CORELAłII : profilul pacientului care susŃine că a fost victimă a unei greşeli sau erori medicale

6,70%
13,30%

40,00% 40,00%

6,30%
6,30% 12,50% 75,00%

0,00%
50,00%

0,00% 50,00%

Eroare

Greseala

Si eroare si greseala

Frecventa cu care merg la medic

lunar o data la 6 luni anual de cate ori este nevoie

53,30% 33,30% 13,30% 0,00%

39,60% 52,10% 6,30%2,10%

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

Eroare

Greseala

Si eroare si greseala

Educatie

Studii Superioare Studii medii Studii profesionale 8 clase
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2.3.CORELAłII : profilul pacientului care susŃine că a auzit despre greşeli sau erori medicale

18,30% 50,00% 23,10% 8,70%

17,30% 51,20% 23,20% 8,30%

31,30% 40,50% 18,80% 9,40%

Eroare

Greseala

Si eroare si greseala

Varsta

18-25 ani 26-45 ani 46-54 ani peste 54 ani

42,30% 57,70%

48,80% 51,20%

68,80% 31,30%

Eroare

Greseala

Si eroare si greseala

Sex

Feminin Masculin
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2.4.CORELAłII : profilul pacientului care susŃine că a auzit despre greşeli sau erori medicale

30,80% 51,00% 13,50% 4,80%

40,50% 42,90% 11,90% 4,80%

40,60% 50,00%
3,10%

6,30%

Eroare

Greseala

Si eroare si greseala

Educatie

Studii Superioare Studii medii Studii profesionale 8 clase

2,90%
5,80% 15,40% 76,00%

4,20% 8,30% 11,90% 75,60%

9,40% 15,60% 12,50% 62,50%

Eroare

Greseala

Si eroare si greseala

Frecventa cu care merg la medic

lunar o data la 6 luni anual de cate ori este nevoie
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2.5. CORELAłII intre profilul pacientului şi locul din care a auzit despre greşeală sau eroare medicală

13,70% 43,10% 29,40% 13,70%

13,20% 48,50% 30,90% 7,40%

21,70%
53,00% 18,70% 6,60%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

De la o ruda apropiata

De la un vecin/cunostinta

Din presa

De la piata/spatiu public

Varsta

18-25 ani 26-45 ani 46-54 ani peste 54 ani

41,20% 58,80%

58,80% 41,20%

46,50% 53,50%

58,30% 41,70%

De la o ruda apropiata

De la un vecin/cunostinta

Din presa

De la piata/spatiu public

Sex

Feminin Masculin
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2.6. CORELAłII intre profilul pacientului şi locul din care a auzit despre greşeală sau eroare medicală

7,80%
11,80% 13,70% 66,70%

7,40% 7,40% 20,60% 64,70%

3,00%7,60% 13,60% 75,80%

0,00%
0,00%

0,00% 100,00%

De la o ruda apropiata

De la un vecin/cunostinta

Din presa

De la piata/spatiu public

Frecventa cu care merg la medic

lunar o data la 6 luni anual de cate ori este nevoie

31,40% 47,10% 17,60% 3,90%

27,90% 50,00% 16,20% 5,90%

44,90% 42,90% 9,10% 3,00%

16,70% 50,00% 8,30% 25,00%

De la o ruda apropiata

De la un vecin/cunostinta

Din presa

Din piata/spatiu public

Educatie

Studii Superioare Studii medii Studii profesionale 8 clase
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3. Puncta Ńi cu note de la 1 la 4 cauzele de producere a erori lor, respectiv gre şelilor 
medicale, nota 4 pentru cauza cea mai frecvent ă?

� Conditiile precare din sistemul sanitar par să fie cauza cea mai frecventă pentru erorile medicale. Lipsa de 
profesionalism a medicului este redată de pacienŃi drept cauza cea mai frecventă a producerii greşelilor medicale.

3,3

2,5

3
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3,04

2,99

3,09

3,02

1,87
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2,39
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0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

lipsa de profesionalism a medicului 

starea mea de sanatate depindea de o analiza dar la boratorul la
care trebuia sa se faca era inchis

conditiile precare din sistemul sanitar (dotari si medicamente)

s-a intirziat aplicarea unui tratament/unei manevre  medicale
pentru ca eram multi pacienti in salon si o singura  asistenta

din cauza ca organismul meu era prea slab si/sau a reactionat
neasteptat la un anumit tratament

medicul mi-a oferit doua variante de tratament si e u am ales,
insa varianta aleasa a fost, din pacate, fara rezul tat

nemultumirea medicilor fata de modul in care societ atea il
trateaza si, de aici, dezinteresul fata de pacient

colaborarea deficienta dintre medic si cadrele medi i
(asistente/infirmiere) 

Greseala Eroarea
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3.1 CORELAłII – profilul respondenŃilor care au notat cu punctaj maxim (4) “lipsa de profesionalism a 
medicului” ca fiind cauza de producere a GREŞELILOR medicale.

18-25 ani
16,70%

26-45ani
56,00%

45-54 ani
21,10%

peste 55 ani
6,20%

Studii superioare
38,80%

Studii medii
46,90%

Studii Profesionale
10,00%

8 clase
4,30%

Lunar
5,30%

o data la 6 luni
4,80% annual

11,00%
de cate ori am nevi

79,90%

feminin
45,50%

masculin
54,50%

Varsta

Educatie

Frecventa cu care merg la
medic

Sex
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3.2 CORELAłII – profilul respondenŃilor care au notat cu punctaj maxim (4) “conditiile precare din sistemul
sanitar (dotari si medicamente)” ca fiind cauza de producere a ERORILOR medicale

18-25 ani
37,00%

26-45ani
50,90%

45-54 ani
9,40%

peste 55 ani
5,70%

Studii superioare
47,20%

Studii medii
43,40%

Studii Profesionale
7,50%

8 clase
1,90%

Lunar
57,00%

o data la 6 luni
7,50% anual

7,50%
de cate ori am nevi

79,20%

feminin
62,30%

masculin
37,70%

Varsta

Educatie

Frecventa cu care merg la
medic

Sex
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4. Unde vă adresa Ńi prima data dac ă dori Ńi să reclama Ńi o presupusa gre şeală medical ă?

� În cazul în care doresc să reclame o greşeală medicală, cei mai mulŃi dintre pacienŃi s-ar adresa Colegiul Medicilor 
(33,6%).  Dupa cum se observă din corelaŃii, majoritatea celor care manifestă această tendinŃă de opinie au vârste 
cuprinse între 26 – 45 de ani (49,6%) şi studii superioare sau medii: 48%, respectiv 42,6%. Se constată faptul că 
repondenŃii care s-ar adresa în majoritate Colegiului Medicilor nu sunt persoane care să frecventeze des intituŃiile 
sanitare sau să beneficieze des de actul medical. 66,7% dintre repondenti merg la medic numai la nevoie. Aceasta 
tendinŃă este generală pentru întregul tablou atitudinal al repondenŃilor.

27,60%

18,50%

9,40%

33,60%

10,90%

Autoritatea de
Sanatate Publica

Casa de Asigurari de
Sanatate

Presa (radio/tv si
presa scrisa)

Colegiul Medicilor Justitie (parchet)
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4.1 CORELATII între profilul pacientului şi locul unde s-ar adresa prima data dacă doreşte să reclame o 
presupusa greşeală medicală

27,40% 42,50% 20,80% 9,40%

5,60% 53,50% 33,80% 7,00%

11,10%
55,60% 25,00% 8,30%

22,50% 49,60% 20,90% 7,00%

14,30% 61,90% 14,30% 9,50%

Autoritatea de S ănătate Public ă

Casa de Asigur ări de S ănătate

Presa (radio/tv si presa scrisa

Colegiul Medicilor

Justi Ńie (Parchet)

Varsta

18-25 ani 26-45 ani 46-54 ani peste 54 ani

49,10% 50,90%

50,70% 49,30%

55,60% 44,40%

50,40% 49,60%

31,00% 69,00%

Autoritatea de Sanatate Publica

Casa de Asigurari de Sanatate

Presa (radio/tv si presa scrisa

Colegiul Medicilor

Justitie (Parchet)

Sex

Feminin Masculin
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4.2  CORELATII între profilul pacientului şi locul unde s-ar adresa prima data dacă doreşte să reclame o 
presupusa greşeală medicală

37,70% 42,30% 12,30% 7,50%

26,80% 50,70% 22,50% 0,00%

38,90% 55,60%
2,80%

2,80%

48,80% 42,60% 5,40%3,10%

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

Autoritatea de Sanatate Publica

Casa de Asigurari de Sanatate

Presa (radio/tv si presa scrisa

Colegiul Medicilor

Justitie (Parchet)

Educatie

Studii Superioare Studii medii Studii profesionale 8 clase

4,70% 8,50% 9,40% 77,40%

4,20%
7,00% 18,30% 70,40%

0,00%
5,60%

19,40% 75,00%

5,40%
8,50%

19,40% 66,70%

7,10%
11,90%

7,10% 73,80%

Autoritatea de Sanatate Publica

Casa de Asigurari de Sanatate

Presa (radio/tv si presa scrisa

Colegiul Medicilor

Justitie (Parchet)

Frecventa cu care merg la medic

lunar o data la 6 luni anual de cate ori este nevoie
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5. Daca s-a produs o greseala ce poate fi imputata unu i medic, cine credeti ca ar trebui 
sa asigure compensatia victimei?

� Dupa cum se vede, 39,84% dintre repondenŃi înclină să creadă că medicul care comite o greşeală ar trebui să 
asigure compensaŃia victimei din propriul buzunar. Majoritatea acestor repondenŃi e reprezentată de cei cu studii 
medii (48,4%). O altă tendinŃă de opinie o urmează îndeaproape pe aceasta: 34,75% dintre repondenŃi consideră că 
o greşeală medicală ar trebuie urmată de o compensare a victimei de către firma unde medicul cotizează pentru 
asigurări de malpraxis. 56,8% dintre aceşti repondenŃi sunt absolvenŃi de studii superioare. Iată o situaŃie diferită 
faŃă de grupul majoritar apropiat ca procentaj.

39,80%

15,60%

10,20%

34,40%

medicul, din propriul
buzunar

spitalul in care s-a
produs accidentul

sistemul de asigurari
sociale de sanatate

firma de asigurari de
malpraxis la cae este

cotizant medicul
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5.1 CORELAłII – între profilul respondentului şi răspunsul la întrebarea 5 - Daca s-a produs o greseala ce 
poate fi imputata unui medic, cine credeti ca ar trebui sa asigure compensatia victimei?

21,60% 47,10% 22,90% 8,50%

11,70% 50,00% 28,30% 10,00%

12,80% 38,50% 38,50% 10,30%

20,50% 57,60% 15,90% 6,10%

medicul, din propriul buzunar

spitalul in care s-a produs
incidentul

sistemul de asigurari sociale de
sanatate

firma de asigurari de malpraxis
la care este cotizant medicul 

Varsta

18-25 ani 26-45 ani 46-54 ani peste 54 ani

47,10% 52,90%

50,00% 50,00%

48,70% 51,30%

49,20% 50,80%

medicul, din propriul buzunar

spitalul in care s-a produs
incidentul

sistemul de asigurari sociale de
sanatate

firma de asigurari de malpraxis
la care este cotizant medicul 

Sex

Feminin Masculin
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5.2  CORELAłII – între profilul respondentului şi răspunsul la întrebarea 5 - Daca s-a produs o greseala ce 
poate fi imputata unui medic, cine credeti ca ar trebui sa asigure compensatia victimei?

31,40% 48,40% 13,70% 6,50%

25,00% 58,30% 10,00% 6,70%

28,20% 48,70% 23,10% 0,00%

56,80% 36,40%
5,30%

1,50%

medicul, din propriul buzunar

spitalul in care s-a produs
incidentul

sistemul de asigurari sociale de
sanatate

firma de asigurari de malpraxis
la care este cotizant medicul 

Educatie

Studii Superioare Studii medii Studii profesionale 8 clase

5,90% 6,50% 10,50% 77,10%

3,30% 15,00% 15,00% 66,70%

5,10%
10,30% 23,10% 61,50%

3,80%
6,80%

18,20% 71,20%

medicul, din propriul buzunar

spitalul in care s-a produs
incidentul

sistemul de asigurari sociale de
sanatate

firma de asigurari de malpraxis
la care este cotizant medicul 

Frecventa cu care merg la medic

lunar o data la 6 luni anual de cate ori este nevoie
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6.Pune Ńi în ordinea importan Ńei cauzele pentru care credeti ca se înregistreaz ă 
greşeli medicale, punctind cu valori intre 1 si 5, valo area maxima pentru cea 

mai importanta.

� Dintr-un total de 384 de repondenŃi, 207 acordă o importanŃă maximă slabei pregătiri profesionale a medicilor. În 
grupul acestor 207 persoane, avem două categorii de studii majoritare: 42,5% - studii superioare şi 43,5% - studii 
medii. 

� La polul opus, doar 19 repondenŃi consideră că greşelile medicale pot avea drept cauză oboseala dată de 
suprasolicitarea medicilor.

4,01
3,68

2,02

2,95

2,35

slaba pregatire
profesionala

limitarea
mijloacelor de

diagnostic si terapie 

insuficienta
mijloacelor de

informare a
medicilor

deficienta in
comunicarea dintre

medic si pacient

oboseala data de
suprasolicitare a

medicilor
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6.1 CORELAłII: profilul respondenŃilor care au dat note maxime (5) pentru situaŃiile care ar putea fi cauzele 
principale ale unor greşeli medicale

23,20% 48,80% 22,20% 58,00%

13,20% 55,70% 22,60% 8,50%

12,50% 68,80% 12,50% 6,30%

16,20% 49,90% 21,60% 16,20%

15,80% 26,30% 42,10% 15,80%

slaba pregatire profesionala

limitarea mijlocelor de
diagnostic şi terapie

insuficien Ńa mijloacelor de
informare a medicilor 

deficienta in comunicarea
dintre medic si pacient 

oboseala data de
suprasolicitarea medicilor

Varsta

18-25 ani 26-45 ani 46-54 ani peste 54 ani

49,30% 50,70%

50,00% 50,00%

37,50% 62,50%

45,90% 54,10%

47,40% 52,60%

slaba pregatire profesionala

limitarea mijlocelor de
diagnostic ?i terapie

insuficien?a mijloacelor de
informare a medicilor 

deficienta in comunicarea
dintre medic si pacient 

oboseala data de
suprasolicitarea medicilor

Sex

Feminin Masculin
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6.2  CORELAłII: profilul respondenŃilor care au dat note maxime (5) pentru situaŃiile care ar putea fi cauzele 
principale ale unor greşeli medicale

42,50% 43,50% 9,70% 4,30%

38,70% 46,20% 11,30% 3,80%

2,50% 6,25% 12,50% 0,00%

37,80% 45,90% 13,50% 2,70%

10,50% 52,60% 26,30% 10,50%

slaba pregatire profesionala

limitarea mijlocelor de
diagnostic ?i terapie

insuficien?a mijloacelor de
informare a medicilor 

deficienta in comunicarea
dintre medic si pacient 

oboseala data de
suprasolicitarea medicilor

Educatie

Studii Superioare Studii medii Studii profesionale 8 clase

4,30%
5,30%

12,60% 77,80%

4,70% 9,40% 20,80% 65,10%

0,00%
6,30%0,00% 93,80%

8,10% 16,20% 13,50% 62,20%

5,30% 21,10% 26,30% 47,40%

slaba pregatire profesionala

limitarea mijlocelor de
diagnostic ?i terapie

insuficien?a mijloacelor de
informare a medicilor 

deficienta in comunicarea
dintre medic si pacient 

oboseala data de
suprasolicitarea medicilor

Frecventa cu care merg la medic

lunar o data la 6 luni annual de cate ori este nevoie
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6.3  CORELAłII: profilul respondenŃilor care au dat note minime (1) pentru situaŃiile care ar putea fi cauzele 
principale ale unor greşeli medicale

23,30% 40,00% 30,00% 6,70%

27,80% 22,20% 33,30% 16,70%

16,40% 29,70% 22,60% 11,30%

16,70% 47,20% 30,60% 5,60%

19,70% 59,00% 18,00% 3,30%

slaba pregatire profesionala

limitarea mijlocelor de
diagnostic şi terapie

insuficien Ńa mijloacelor de
informare a medicilor 

deficienta in comunicarea
dintre medic si pacient 

oboseala data de
suprasolicitarea medicilor

Varsta

18-25 ani 26-45 ani 46-54 ani peste 54 ani

53,30% 46,70%

55,60% 44,40%

53,70% 46,30%

36,10% 63,90%

44,40% 56,60%

slaba pregatire profesionala

limitarea mijlocelor de
diagnostic ?i terapie

insuficien?a mijloacelor de
informare a medicilor 

deficienta in comunicarea
dintre medic si pacient 

oboseala data de
suprasolicitarea medicilor

Sex

Feminin Masculin
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6.4  CORELAłII: profilul respondenŃilor care au dat note minime (1) pentru situaŃiile care ar putea fi cauzele 
principale ale unor greşeli medicale

40,00% 40,00% 16,70% 3,30%

11,10% 77,60% 5,60%5,60%

39,00% 44,60% 9,60% 6,80%

30,60% 52,80% 13,80% 2,80%

45,10% 42,60% 11,50%0,80%

slaba pregatire profesionala

limitarea mijlocelor de
diagnostic ?i terapie

insuficien?a mijloacelor de
informare a medicilor 

deficienta in comunicarea
dintre medic si pacient 

oboseala data de
suprasolicitarea medicilor

Educatie

Studii Superioare Studii medii Studii profesionale 8 clase

0,00% 23,30% 30,00% 46,70%

16,70% 5,60% 11,10% 66,70%

4,00%

7,90%
13,00% 75,10%

11,10% 11,10% 27,80% 50,00%

3,30%4,90% 11,50% 80,30%

slaba pregatire profesionala

limitarea mijlocelor de
diagnostic ?i terapie

insuficien?a mijloacelor de
informare a medicilor 

deficienta in comunicarea
dintre medic si pacient 

oboseala data de
suprasolicitarea medicilor

Frecventa cu care merg la medic

lunar o data la 6 luni annual de cate ori este nevoie
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7. Unde vă adresaŃi prima dat ă când dori Ńi să reclama Ńi o nemul Ńumire fa Ńă de 
serviciile din sistemul sanitar?

� NemulŃumirea faŃă de serviciile din sistemul sanitar ar fi reclamate în proporŃie de 33,3% la Autoritatea de Sănătate 
Publică şi în proporŃie de 31,8% la Casa de Asigurări de Sănătate. PredominanŃa acestei atitudini este mai mare în 
rândul persoanelor cu educaŃie medie şi superioară. Pe locul 3 in lista intituŃiilor la care respondenŃii s-ar adresa ca 
să reclame un serviciu medical este Colegiul Medicilor.

33,30%
31,80%

13,00%

16,70%

5,20%

Autoritatea de
Sanatate Publica

Casa de Asigurari de
Sanatate

Presa (radio/tv si
presa scrisa)

Colegiul Medicilor Justitie (parchet)
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7.1 CORELAłII – Unde vă adresaŃi prima dată când doriŃi să reclamaŃi o nemulŃumire fată de serviciile din 
sistemul sanitar?

46,10% 53,90%

47,50% 52,50%

52,00% 48,00%

53,10% 46,90%

45,00% 55,00%

Autoritatea de Sanatate Publica

Casa de Asigurari de Sanatate

Presa (radio/tv si presa scrisa

Colegiul Medicilor

Justitie (Parchet)

Sex

Feminin Masculin

25,00% 46,10% 21,10% 7,80%

12,30% 54,90% 23,80% 9,00%

12,00%
54,00% 26,00% 8,00%

25,00% 46,90% 21,90% 6,30%

15,00% 50,00% 25,00% 10,00%

Autoritatea de S ănătate Public ă

Casa de Asigur ări de S ănătate

Presa (radio/tv si presa scrisa

Colegiul Medicilor

Justi Ńie (Parchet)

Varsta

18-25 ani 26-45 ani 46-54 ani peste 54 ani
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7.2  CORELAłII – Unde vă adresaŃi prima dată când doriŃi să reclamaŃi o nemulŃumire fată de serviciile din 
sistemul sanitar?

40,60% 41,40% 12,50% 5,50%

38,50% 47,50% 11,50% 2,50%

34,00% 50,00%
12,00%

4,00%

45,30% 43,80% 7,80%3,10%

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

Autoritatea de Sanatate Publica

Casa de Asigurari de Sanatate

Presa (radio/tv si presa scrisa

Colegiul Medicilor

Justitie (Parchet)

Educatie

Studii Superioare Studii medii Studii profesionale 8 clase

3,90% 9,40% 9,40% 77,30%

2,50%
9,00% 20,50% 68,00%

6,00%
4,00% 14,00% 76,00%

9,40%
4,70%

15,60% 70,30%

5,00%
20,00%

55,00% 45,00%

Autoritatea de Sanatate Publica

Casa de Asigurari de Sanatate

Presa (radio/tv si presa scrisa

Colegiul Medicilor

Justitie (Parchet)

Frecventa cu care merg la medic

lunar o data la 6 luni anual de cate ori este nevoie



35

8. Ce tip de atitudine preferati din partea medicul ui care va trateaza?

Contrar uneia dintre premisele de cercetare, realitatea studiată ne relevă faptul că modelul medicului preferat de
pacienŃi se îndreaptă din ce în ce mai tare spre modelul agreat de occidentali. Procentul celor care preferă o 
atitudine de specialist din partea medicului (37,8%) a depaşit chiar procentul celor care aşteaptă de la medic o 
atitudine paternalistă (35,9%). Varianta ipostazei în care medicul ia decizii în comun cu pacientul, după ce poartă 
cu acesta o discuŃie sub formă de negociere beneficiază de un procentaj generos (26,3%). Această tendinŃă de 
opinie se ataşează în mod logic tendinŃei în care pacienŃii preferă modelul medicului specialist, întregind-o. TendinŃa 
de opinie, susŃinută de persoane în majoritate de 26-45 ani, cu studiimedii şi superioare, este de a se prefera 
modelul medicului specialist care este, în acelaşi timp, dispus să discute în detaliu cupacientul, caracteristicile bolii 
sau ale afecŃiunii şi metodele de vindecare.

35,90%

26,30%

37,80%

Medicul decide singur si alege
tratamentul, pentru ca el stie ce

e mai bine pentru mine.

Medicul ia decizii de comun
acord cu mine, dupa ce purtam

o discutie sub forma de
negociere

Medicul imi prezinta mai multe
variante de tratament, cu

riscurile si beneficiile fiecareia
iar eu decid ce trebuie facut
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8.1  CORELAłII  - Ce tip de atitudine preferaŃi din partea medicului care vă trateayă?

17,40% 50,00% 22,50% 10,10%

12,90% 47,50% 31,70% 7,90%

24,10% 52,40% 17,20% 6,20%

Medicul decide singur si alege tratamentul, pentru ca el stie ce
e mai bine pentru mine

Medicul ia decizii de comun acord cu mine, dupa ce purtam o
discutie sub forma de negociere

Medicul imi prezinta mai multe variante de tratament, cu
riscurile si beneficiile fiecareia iar eu decid ce trebui e facut

Varsta

18-25 ani 26-45 ani 46-54 ani peste 54 ani

43,50% 56,50%

54,50% 45,50%

49,00% 51,00%

Medicul decide singur si alege tratamentul, pentru ca el stie ce e
mai bine pentru mine

Medicul ia decizii de comun acord cu mine, dupa ce purtam o
discutie sub forma de negociere

Medicul imi prezinta mai multe variante de tratamen t, cu
riscurile si beneficiile fiecareia iar eu decid ce trebuie facut

Sex

Feminin Masculin
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8.2  CORELAłII  - Ce tip de atitudine preferaŃi din partea medicului care vă tratează?

34,10% 44,90% 14,50% 6,50%

32,70% 53,50% 12,90%1,00%

47,60% 41,40% 6,90%4,10%

Medicul decide singur si alege tratamentul, pentru ca el stie ce e
mai bine pentru mine

Medicul ia decizii de comun acord cu mine, dupa ce purtam o
discutie sub forma de negociere

Medicul imi prezinta mai multe variante de tratamen t, cu
riscurile si beneficiile fiecareia iar eu decid ce trebuie facut

Educatie

Studii Superioare Studii medii Studii profesionale 8 clase

7,20%10,90%10,10% 71,70%

2,00%5,00% 25,70% 67,30%

4,10%8,30%12,40% 75,20%

Medicul decide singur si alege tratamentul, pentru ca el stie ce e
mai bine pentru mine

Medicul ia decizii de comun acord cu mine, dupa ce p urtam o
discutie sub forma de negociere

Medicul imi prezinta mai multe variante de tratament, cu
riscurile si beneficiile fiecareia iar eu decid ce treb uie facut

Frecventa cu care merg la medic

lunar o data la 6 luni anual de cate ori este nevoie
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9. Sa presupunem ca sunteti nemultumit de un servic iu medical si acuzati un medic de 
greseala. Ce sentiment va incearca? Notati starile de la 1 la 6, 6 pentru cea mai 

intensa stare.

Atitudinile declanşate de nemulŃumirea faŃă de un serviciu medical şi, implicit, de acuzarea medicului de către pacient cuprind 
două majorităŃi: şoc şi mânie. Psihosociologic judecând, am putea avansa raŃionamentul că majoritatea pacienŃilor a acumulat o 
serie de frustrări relative la sistemul medical românesc şi, atunci, reacŃiile ar fi la nivel ultra-tensional. Nu aceasta ar fi explicaŃia 
dacă am asocia aceste tendinŃe atitudinale cu cele având subiect similar din restul continentului. ExpectanŃele majorităŃii 
europenilor, fie din est sau din vest, sunt după un tipic al normalităŃii minime, nesofisticate de aceea şi starea de şoc 
predominantă, în avans clar faŃă de starea de mânie. Dacă aveam formula şoc şi mânie, într-o cantitate de răspunsuri aproape 
egală, atunci aveam ilustrat tabloul atitudinal al frustrărilor şi, eventual, al tendinŃei de revanşă, de revoltă şi dorinŃă de 
răzbunare. Dar această atitudine din urmă are un suport de repondenŃă modest, de numai 44 de persoane din 384 care acordă 
o notă maximă de 6.

4,82 4,82

2,59

3,83

1,84

3,1

Soc Manie Resemnare Teama Acceptare Revolta si dorinta
de razbunare
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9.1 CORELAłII - profilul  respondenŃilor care au dat notă maxima (6) pentru sentimentele ce i-ar incerca in 
cayul in care ar constata o greşeală medicală.

17,60% 45,80% 29,80% 6,90%

21,90% 55,50% 18,00% 4,70%

12,50% 62,50% 0,00% 25,00%

15,90% 49,30% 20,30% 14,50%

40,00% 60,00% 0,00%0,00%

15,90% 45,50% 27,30% 11,40%

Soc

Manie

Resemnare

Teama

Acceptare

Revolta si dorinta de razbunare

Varsta

18-25 ani 26-45 ani 46-54 ani peste 54 ani

41,20% 58,80%

47,70% 52,30%

12,50% 87,50%

68,10% 31,90%

20,00% 80,00%

50,00% 50,00%

Soc

Manie

Resemnare

Teama

Acceptare

Revolta si dorinta de razbunare

Sex

Feminin Masculin
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9.2  CORELAłII - profilul  respondenŃilor care au dat notă maxima (6) pentru sentimentele ce i-ar incerca in 
cayul in care ar constata o greşeală medicală.

43,50% 43,50% 9,90% 3,10%

43,80% 42,20% 13,30% 0,80%

37,50% 37,50% 12,50% 12,50%

29,00% 52,20% 10,10% 8,70%

20,00% 80,00% 0,00%0,00%

27,30% 50,00% 13,60% 9,10%

Soc

Manie

Resemnare

Teama

Acceptare

Revolta si dorinta de razbunare

Educatie

Studii Superioare Studii medii Studii profesionale 8 clase

3,10%
9,20%

17,60% 70,20%

4,70%7,00% 10,90% 77,50%

0,00%
0,00%

0,00%
100,00%

10,10% 8,70% 20,30% 60,90%

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

2,30%
11,40%

18,20%
68,20%

Soc

Manie

Resemnare

Teama

Acceptare

Revolta si dorinta de razbunare

Frecventa cu care merg la medic

lunar o data la 6 luni annual de cate ori este nevoie
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9.3 CORELAłII - profilul  respondenŃilor care au dat notă minimă (1) pentru sentimentele ce i-ar incerca in 
cayul in care ar constata o greşeală medicală.

27,30% 36,40% 27,30% 9,10%

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

29,40% 49,00% 13,70% 7,80%

17,40% 56,50% 13,00% 13,00%

17,50% 50,60% 25,90% 6,00%

16,30% 50,40% 23,30% 10,10%

Soc

Manie

Resemnare

Teama

Acceptare

Revolta si dorinta de razbunare

Varsta

18-25 ani 26-45 ani 46-54 ani peste 54 ani

54,50% 45,50%

50,00% 50,00%

47,10% 52,90%

17,40% 82,60%

45,20% 54,80%

58,10% 41,90%

Soc

Manie

Resemnare

Teama

Acceptare

Revolta si dorinta de razbunare

Sex

Feminin Masculin
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9.3 CORELAłII - profilul  respondenŃilor care au dat notă minimă (1) pentru sentimentele ce i-ar incerca in 
cayul in care ar constata o greşeală medicală.

18,20% 54,50% 18,20% 9,10%

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

49,00% 43,10% 7,80%0,00%

43,50% 43,50% 8,70% 4,30%

37,30% 47,60% 10,20% 4,80%

38,00% 44,20% 13,20% 4,60%

Soc

Manie

Resemnare

Teama

Acceptare

Revolta si dorinta de razbunare

Educatie

Studii Superioare Studii medii Studii profesionale 8 clase

0,00%
18,20% 27,30% 54,50%

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

100,00%

7,80% 9,80%
11,80%

70,60%

0,00%
4,30%4,30% 91,40%

4,80% 6,00% 15,10% 74,10%

4,70% 10,90% 17,80% 66,70%

Soc

Manie

Resemnare

Teama

Acceptare

Revolta si dorinta de razbunare

Frecventa cu care merg la medic

lunar o data la 6 luni annual de cate ori este nevoie
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10. Dacă aŃi fi in locul medicului care, de şi bine inten Ńionat, a comis o gre şeală medical ă, 
cum a Ńi reactiona?

.

28,10%

36,50%

26,80%

8,60%

mi-as cere scuze de la
pacient

i-as explica
pacientului situatia si
as avea rabdare sa il

fac sa inteleaga ca nu
e vina mea

as incerca sa repar
greseala fara sa ii
spun pacientului,

pentru a nu-i crea un
stres in plus

i-as comunica
pacientului situatia
inregistrata fara a o

numi greseala,
incadrind-o in

categoria “riscurile
practicii medicale”
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INTERPRETARE – INTREBAREA 10

� Atitudinile configurate de aceste rezultate accentuează explicarea rezultatelor de la întrebarea 9. 
Iată cum, din perspectivă psiho-sociologică, atitudinea respondenŃilor îşi găseşte o balanŃă 
apreciabilă în ceea ce priveşte stările vis-à-vis de un stimul exterior. Şocul şi mânia erau pe 
primele locuri, la întrebarea nr. 9 deoarece expectanŃele colective vizau, în general, un tablou al 
normalităŃii. La aceste răspunsuri, rezultate din schimbarea de status şi rol (pacient / medic), 
apare detalierea atitudinii, prin tendinŃa majoritară de a da explicaŃii, de a dialoga. Este preferată 
argumentaŃia unei atitudini ermetice, voit profesionalizate, voit focalizante pe spiritul de branşă 
(„noi medicii şi voi toŃi ceilalŃi”). Iată cum pacientul pus în ipostaza de medic, caută avantajele 
explicaŃiilor, chiar scutul scuzelor. Să fie o abŃinere din partea pacientului devenit, printr-un joc al 
minŃii, medic? Să fie o înŃelegere a riscurilor pe care le implică meseria de medic şi a 
responsabilităŃii aferente? Există un procent de numai 8,4% care desparte grupul de respondenŃi 
a căror atitudine ar fi persuasivă de grupul a căror atitudine ar fi de a para prin scuze. Dar, în 
acelaşi timp, există un procent de 1,3% care desparte ultima atitudine de atitudinea de a repara 
greşeala, fără a-i spune pacientului pentru a nu-i provoca un stress în plus. Iată realul cuplaj 
atitudinal din această întrebare: 28,10% cu 26,80%. Nu este o simplă apropiere numerică. O 
parte importantă a respondenŃilor nu sunt atât de intransigenŃi cu ei înşişi atunci când devin, prin 
jocul imaginaŃiei, medici. TendinŃa este de a nu trata cu măsuri egale acelaşi fapt, petrecut în noul 
statut, de partea cealaltă a baricadei. De fapt, acest cuplaj de răspunsuri ne demonstrează faptul 
că pacienŃii aşteaptă de la medici o atitudine netensionată atunci când aceştia comit o greşeală. 
Pacientul pune un mare accent pe dialogul cu medicul, pe neizolarea celor două lumi. În 
constelaŃia celor mai uzitate expresii, întâlnim dorinŃa ca „medicul să vorbească pe româneşte”, 
nespecializat. 
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10.1 CORELAłII - Dacă aŃi fi in locul medicului care, deşi bine intenŃionat, a comis o greşeală, cum aŃi 
reacŃiona?

23,10% 52,80% 15,70% 8,30%

17,10% 50,70% 23,60% 8,60%

13,60% 50,50% 27,10% 8,70%

27,30% 39,40% 30,30% 3,00%

mi-as cere scuze de la pacient

i-as explica pacientului situatia si as avea rabdar e sa il fac sa
inteleaga ca nu e vina mea

as incerca sa repar greseala fara sa ii spun pacien tului, pentru a
nu-i crea un stres in plus

i-as comunica pacientului situatia inregistrata far a a o numi
greseala, incadrind-o in categoria “riscurile pract icii medicale”

Varsta

18-25 ani 26-45 ani 46-54 ani peste 54 ani
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10.2 CORELAłII - Dacă aŃi fi in locul medicului care, deşi bine intenŃionat, a comis o greşeală, 
cum aŃi reacŃiona?

39,80% 60,20%

49,30% 50,70%

56,30% 43,70%

48,50% 51,50%

mi-as cere scuze de la pacient

i-as explica pacientului situatia si as avea rabdar e sa il fac sa
inteleaga ca nu e vina mea

as incerca sa repar greseala fara sa ii spun pacien tului, pentru a
nu-i crea un stres in plus

i-as comunica pacientului situatia inregistrata far a a o numi
greseala, incadrind-o in categoria “riscurile pract icii medicale”

Sex

Feminin Masculin
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10.3 CORELAłII - Dacă aŃi fi in locul medicului care, deşi bine intenŃionat, a comis o greşeală, cum aŃi 
reacŃiona?

38,90% 45,40% 12,00%3,70%

37,90% 45,70% 10,70%5,70%

40,80% 45,60% 11,70%1,90%

36,40% 8,50% 9,10% 6,10%

mi-as cere scuze de la pacient

i-as explica pacientului situatia si as avea rabdar e sa il fac sa
inteleaga ca nu e vina mea

as incerca sa repar greseala fara sa ii spun pacien tului, pentru a
nu-i crea un stres in plus

i-as comunica pacientului situatia inregistrata far a a o numi
greseala, incadrind-o in categoria “riscurile pract icii medicale”

Educatie

Studii Superioare Studii medii Studii profesionale 8 clase
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10.4. CORELAłII - Dacă aŃi fi in locul medicului care, deşi bine intenŃionat, a comis o greşeală, 
cum aŃi reacŃiona?

7,40%
7,40%

13,00% 72,20%

2,10%
7,90%

12,10% 77,90%

4,90%

12,60%
22,30% 60,20%

6,10%

0,00%

12,10% 81,80%

mi-as cere scuze de la pacient

i-as explica pacientului situatia si as avea rabdar e sa il fac sa
inteleaga ca nu e vina mea

as incerca sa repar greseala fara sa ii spun pacien tului, pentru a
nu-i crea un stres in plus

i-as comunica pacientului situatia inregistrata far a a o numi
greseala, incadrind-o in categoria “riscurile pract icii medicale”

Frecventa cu care merg la medic

lunar o data la 6 luni anual de cate ori este nevoie


