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INVITAȚIE 
 
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca și Asociația CREST au plăcerea de a 
vă invita la Conferința “SIGMED II - VIZIUNI ALE MANAGEMENTULUI CALITĂȚII – AUDITUL CLINIC”, ce va 
avea loc în municipiul Cluj-Napoca în perioada 13-15 noiembrie 2018. 
 

Context: Evoluția continuă în domeniul îmbunătățirii calității serviciilor din domeniul sanitar, care are loc la 
ora actuală în România ca urmare a politicilor impuse de Directivele Europene și standardele ANMCS, 
presupune eforturi susținute în vederea implementării managementului riscurilor clinice. Ordinul 
nr.446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a 
spitalelor impune utilizarea Auditului Clinic drept instrument de evaluare a eficacității si eficienței serviciilor 
medicale. 
 

Această conferință vine în întâmpinarea nevoilor practice ale profesioniștilor din instituțiile din domeniul 
sănătății, care au experiență în implementarea sistemelor de management al calității, de asemenea, 
dorește să ofere oportunitatea de a interacționa și de a realiza un schimb de idei cu practicienii din 
spitalele din Austria, Germania, Marea Britanie și Ungaria, în domeniul auditului clinic. 
 

Conferința este axată pe aspecte concrete oferind o abordare comprehensivă a siguranței pacienților și a 
managementului riscurilor clinice prin transferul experiențelor și cunoștințelor participanților. Un accent 
deosebit este pus pe explorarea metodologiei auditului clinic, a modelelor funcționale și a progreselor 
tehnologice care permit punerea în aplicare a unor procese eficiente de management al calității și 
management al riscurilor în spitale.  
 

Totodată, conferința oferă un excelent prilej de dezvoltare profesională continuă a medicilor, asistenților 
medicali și evaluatorilor de spitale, participarea la eveniment fiind creditată cu puncte de educație 
continuă. 
 

Conferința abordează următoarele teme principale: 

 Auditul clinic în practica curentă a spitalelor; 

 Impactul tehnologiei (echipamente medicale si sisteme informationale) asupra eficacității si eficienței 
procesului clinic;  

 Prevederile legislative în domeniul managementului riscurilor și auditul clinic; 

 Auditul clinic instrument de evaluare a eficienței și eficacității serviciilor medicale; 

 Auditorul Intern versus Auditorul Intern Clinic – bază a managementului calității serviciilor medicale 
schema European Organization for Quality; 

 Analiza eficienței protocoalelor – calcul și monitorizare indicatori / Protocoale medicale și proceduri de 
îngrijire; 

 Rolul planului de îngrijire în programul terapeutic al pacientului și siguranță – Auditul clinic al 
procedurilor de îngrijire; 

 Identificarea strategiilor cheie pentru asigurarea schimbării, ca urmare a auditului clinic în procesele 
de: 

 Identificarea corectă a pacientului  

 Managementul medicației 

 Prevenirea și controlul infecțiilor 

 Managementul incidentelor în procesele chirurgicale 
 

Evenimentul reunește o paletă largă de profesioniști din România, Austria, Anglia, Germania și Ungaria. La 
conferință sunt asteptați peste 250 de participanți dintre factorii interesați în implementarea auditului 
clinic – instrument al managementului calității în domeniul sanitar: 

 Reprezentanți ai structurilor de management din spitale, instituții sanitare; 

 Evaluatori de spitale; 
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 Practicieni: medici, asistente medicale, personal tehnic și administrativ; 

 Reprezentanți ai unor organisme profesionale (medici și asistente medicale); 

 Organizații neguvernamentale și for profit care oferă servicii de suport unităților sanitare; 

 Reprezentanți ai autorităților publice locale și județene, inclusiv Direcții de Sănătate Publică. 
 

Principalele obiective ale evenimentului sunt: 

 Creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța evaluării eficienței și eficacității serviciilor 
medicale în asigurarea calității și siguranței serviciilor, oferind o înțelegere a metodologiei auditului 
clinic; 

 Analiza rezultatelor practice obținute în urma implementării auditului clinic pe anumite procese clinice 
specifice; 

 Explorarea progreselor tehnologice care permit punerea în aplicare a auditului clinic; 

 Prezentarea unor modele de bune practici, idei, abordări inovative cu privire la modul de implementare 
a auditului clinic. 

 

Partenerii profesionali ai Conferinței SIGMED II sunt: Universitatea de Medicină din Graz – Austria, 
Universitatea de Medicină din Munchen, SRH Hochschule Hamm – Germania, Asociația Română pentru 
Calitate, Asociația CEDRU for LIFE, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca, Spitalul Clinic 
Municipal Cluj-Napoca, Autoritatea Națională pentru Managementul Calității în Sănătatății, Ordinul 
Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – filiala Cluj.  
 

Principalii lectori:  

 Prof.Dr. Gerald SENDLHOFER, PHD - Universitatea de Medicină din Graz – șeful Departamentului de 
Managementul Calității și Riscurilor din Spitalul Universitar Graz, membru ISQUA, deținător al titlului 
”European Quality Lider” 

 Prof Dr. Lars-Peter KAMOLZ, PHD - Universitatea de Medicină din Graz – șeful Catedrei  de Chirurgie 
Plastica și Reconstructiva, cercetător în domeniul  siguranței pacientului 

 Melanie JONHSON, manager program siguranța pacientului Improvement Academy -  Bradford 
Institute for Health Research, Anglia 

 Carole HALLAM, asistent medical coordonator Îmbunătățirea calității, Calderdale and Huddersfield 
NHS Foundation Trust, Anglia 

 Lisa FOX, director Informare Clinică, Calderdale and Huddersfield NHS Foundation Trust, Anglia 

 Dr. Marc LAZAROVICI - Universitatea de Medicină ”Ludwig-Maximilians” din München – directorul 
Centrului „Human Simulation”, președintele Societății Europene de Simulare Aplicată in Medicină 

 Prof Ing.András BICZÓ, PHD – profesor universitar HAMM - Germania, managementul calității în 
departamentele tehnice 

 Dr. Vasile CEPOI - președintele  Autorității Naționale de Management a Calității în Sănătate 

 Dr.Adina GEANA – directorul Centrului de Management și Promovare a Sănătății din cadrul Școlii 
Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București 

 Prof.Dr.Daniela IONESCU, PHD - șeful catedrei de Anestezie și Terapie Intensivă Universitatea de 
Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca  

 Conf.Dr.Adela Golea, PHD – șeful catedrei de UPU SMURD Universitatea de Medicină și Farmacie 
”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca,  directorul medical al Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca 

 Conf. Dr. Călin LAZĂR, PHD, directorul  medical al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca 

 Mat.Liliana NIȚU, PHD – președintele Asociației Române pentru Calitate 

 Ramona MARINCAȘ, asistent medical licențiat, managementul calității - sterilizare 
 

Numărul de participanți este limitat. Înscrierea se realizează în ordinea recepției formularelor. Termen de 
înregistrare: 26 octombrie 2018. Înscrierea se realizează on-line pe pagina sigmed.org, secțiunea 
Înregistrare. Taxă de participare: 570 lei/persoană. 
Informații suplimentare puteți obține pe pagina www.sigmed.org, prin telefon/fax 0261-877770, 0261-
877771, mobil 0728-112189 sau e-mail office@crest.ro. Persoană de contact: Angela SZEKELY - consilier 
juridic. 
 

Cu considerație, 
Dr. Botond HÉJJA 
Președinte Asociația CREST                                 www.sigmed.org 
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