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Volumul esantionului:  906 respondenţi cu vârste de 18 ani si peste;   

 

Universul de esantionare: populatia adulta, neinstitutionalizata în vârstă 18 ani 
şi peste din Bucuresti;  

 

Tip de esantion: probabilist, de tip cluster, cu alocare proportionala a numarului 
de interviuri in fiecare sector in functie de ponderea populatiei adulte; selectie 
aleatoare a sectiilor de votare, a gospodariilor in cadrul sectiei de votare si a 
respondentilor in cadrul gospodariilor. 

 

Marja maxima de eroare la nivelul intregului esantion:  +/-3.3% la un nivel de 
incredere de 95%. 
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Mod de intervievare: fata-in-fata la domiciliul respondentilor folosind un 

chestionar elaborat de echipa de coordonare a proiectului "Cartografierea 

sociala a Bucurestiului"; 

 

Perioada de culegere a datelor din teren: 24 aprilie – 14 mai, 2013  

 

Interviurile au fost realizate de catre studentii din anul I ai SNSPA de la 

specializarile Sociologie, Stiinte Politice si Relatii economice internationale,  

in cadrul cursului "Metode si tehnici de cercetare sociala si politica"; 

 

Toate interviurile au fost verificate de catre coordonatorii sondajului; 
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Echipa de coordonare a proiectului "Cartografierea sociala a 

Bucurestiului": Prof. univ. dr. Vintilă Mihăilescu,  Conf. univ. dr. 

Cătălin Augustin Stoica, Conf. univ. dr. Alfred Bulai, Lector univ. dr. 

Bogdan Iancu; Lector dr. Val Vâlcu. 

 

Studenti coordonatori ai cercetarii de teren (din anii II, III și Master): 

Mihail Andrei Tudor, Cristina Ștefana, Diana Angelescu, Mihaela 

Asofiei, Flavia Bălan, Mădălina Constantin, Liviu Dimulescu, Diana 

Enache, Iani Gârbaciu, Andreea Iorga, Cătălin Nicolae, Loredana Nilcă, 

Andrei Panduru, Lucia Radu, Adina Stângaciu, Liliana Tudorache, 

Adina Vîlcu, Alexandra Vasiliu, Camelia Vlad, Aurelia Zamfir. 
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Proastă; 
17% Foarte 

proastă; 5% 

NS/NR; 1% 

Foarte bună; 
17% 

Bună; 60% 

Cum este starea sănătăţii dvs. in prezent? 
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NS/NR

Nimic

Altceva

Conflictele dintre politicieni

Izbucnirea unui război

Delincvenţă/criminalitate

Inflaţie/creşterea preţurilor

Somaj

Criza economică

Nivelul veniturilor

Viitorul copiilor

Starea sănătăţii

1% 

1% 

3% 

1% 

1% 

4% 

7% 

10% 

11% 

13% 

22% 

26% 
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Mai puțin 
sănătos/ 

sănătoasă ; 
20% 

La fel de 
sănătos/ 

sănătoasă; 
49% 

Mai sănătos/ 
sănătoasă; 

27% 

NS/NR; 4% 

Prin comparație cu ceilalți romani de aceeaşi vîrstă şi gen, 
dumneavoastră vă considerați...? 
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NS/NR

Altă sursă

Radioul

Colegii de servici

Reviste tipărite

Ziarele tipărite

Publicaţii de specialitate

Familia, rudele

Televiziunea

Internetul

Medicul de familie

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

2% 

3% 

6% 

19% 

26% 

38% 

10 



Toţi oamenii ar 
trebui să 

beneficieze de un 
pachet minimal de 
asistenţă medicală, 
chiar dacă plătesc 
sau nu asigurări 
medicale, 77% 

Numai cei care 
plătesc asigurarea 

de sănătate ar 
trebui să 

beneficieze de 
asistenţă medicală; 

15% 

NS/NR; 8% 

Care dintre următoarele afirmaţii se apropie cel mai mult de ceea 
ce credeţi dvs.? 
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Da; 43% 

Nu; 54% 

NS/NR; 3% 

Recent a fost introdusă co-plata pentru internările în spitalele de 
stat. Dvs. sunteti sau nu de acord cu această măsură? 
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Numai cei cu pile sau relaţii
reuşesc să aibă parte de

asistenţă medicală de calitate

Producătorii de medicamente îi
plătesc pe medici pentru ca

aceştia să  recomande…

In fiecare zi sunt atent/ă la
alimentaţia mea pentru a-mi

păstra sănătatea

Îmi fac adeseori griji pentru
sănătatea mea

Numai cei cu bani reușesc să 
aibă parte de asistență 

medicală de calitate 

59% 

59% 

61% 

66% 

68% 
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Atunci cînd merg la consult,
medicii vorbesc cu mine

folosind expresii pe care nu le
înţeleg

Sănătatea depinde mai mult de
Dumnezeu decît de om

Medicii îi tratează pe ceilalţi
oameni de sus/cu superioritate

Cei mai mulţi medici sunt
interesaţi doar de bani şi nu le

pasă de pacienţi

34% 

35% 

38% 

54% 
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Tratamente alternative 
(naturiste, tradiționale) 

Tratamente chirurgicale
sau pe bază de
medicamente

38% 

76% 

58% 

23% 

3% 

1% 

încredere neîncredere NS/NR
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Da; 76% 

Nu; 17% 

NS/NR; 
7% Atunci cînd o persoană se află în 

moarte cerebrală, rudele acesteia 
pot decide să doneze organele 
acesteia altor oameni ale căror 
vieţi ar putea fi salvate prin 
transplant de organe.  

 

Dvs. personal sunteţi sau nu 
de acord cu donarea de 

organe de la pacienţi care se 
află în moarte cerebrală? 

Atitudini generale 
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Prea mare; 
70% 

Atit cit 
trebuie ; 

23% 

Prea mic; 
2% NS/NR; 5% 

Cum considerați că este costul medicamentelor care se eliberează 
fară reţetă? 
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Prea mare; 
46% 

Atit cit 
trebuie ; 

42% 

Prea mic; 
4% 

NS/NR; 
8% 

Cum apreciați costul medicamentelor compensate  
(care se eliberează cu reţetă)? 
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Tratamentele 
tradiționale, naturiste 

Tratamente cu
medicamente propriu-

zise

9% 

34% 

15% 

31% 

20% 

20% 

51% 

12% 

Foarte des/lunar aproape
Des/cel putin o data la 3 luni
Rar/O data la 6 luni
Foarte rar/Deloc
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angajați 

8% 

pensionari

35
% 
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Alte produse pentru sănătate?

Medicamente care în farmacii
se vînd cu reţetă?

Medicamente care în farmacii
se vind fară reţetă?

Produse medicale tradiţionale
(ceaiuri, plante etc)?

Tratamente naturiste?

Suplimente
alimentare/vitamine?

4% 

4% 

7% 

12% 

12% 

13% 
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Prea 
mare; 
50% 

Atit cit 
trebuie ; 

34% 

Prea mică, 
6% 

NS/NR; 
10% 

În opinia dvs., cum evaluați suma pe care oamenii o plătesc 
pentru asigurări medicale de stat? 
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Prea mare; 
39% 

Atit cit 
trebuie ; 

35% 

Prea mică, 
6% 

NS/NR; 
23% 

Din cite ştiţi dvs., suma pe care unii oameni o plătesc pentru asigurări 
medicale PRIVATE este prea mare, atît cît trebuie sau prea mică? 
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Ati cumparat de la farmacii
medicamente care se

elibereaza doar pe reteta
desi dvs. nu ati avut o

reteta?

Ati cumparat medicamente
cu reteta compensata data

de medicul de familie?

Ati cumparat medicamente
care se elibereaza fara

reţetă in farmacii?

10% 

44% 

48% 

Foarte des/Des

78% 

53% 

50% 

Rar/Foarte rar
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Cele mai multe 
medicamente le-

am cumparat 
AVÂND o reteta 

(compensata sau 
nu); 45% 

Cele mai multe 
medicamente le-

am cumparat 
FĂRĂ reteta; 

46% 

NS/NR; 9% 

Dacă ar fi să vă gîndiţi la medicamentele cumpărate anul trecut, ati spune că cele mai 
multe medicamente le-ati cumparat cu reteta sau fara a avea o reteta? 
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Da, frecvent; 
20% 

Da, uneori; 34% 

Nu; 44% 

NS/NR; 2% 

În ultimele 12 luni, aţi suferit de dureri de spate sau de ceafa care v-au impiedicat în 
activităţile dvs. zilnice? 
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Da, un preinfarct; 2% 

Da, un infarct; 3% 

Da, atît un preinfarct 
cît si un infarct; 1% 

NS/NR; 2% 

Nu; 92% 

În ultimele 12 luni, aţi avut/suferit vreun preinfarct sau un infarct?  
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Da; 29% 

Nu; 68% 

NS/NR; 3% 

În ultimele 12 luni aţi avut tensiunea arterială marită? 
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Da; 22% 

Nu; 76% 

NS/NR; 2% 

În ultimele 12 luni, aţi avut alte probleme legate de circulaţia sîngelui sau vi s-a spus 
că aveţi astfel de probleme? 
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Da; 18% 

Nu; 81% 

NS/NR; 1% 

În ultimele 12 luni, aţi avut vreo alergie sau vi s-a spus că aveţi astfel de probleme? 
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Da; 22% 

Nu; 76% 

NS/NR; 2% 

În ultimele 12 luni, aţi avut probleme de respiraţie (dificultăţi de a respira) sau dureri 
în capul pieptului? 
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Da, frecvent; 
12% 

Da, uneori; 36% Nu; 50% 

NS/NR; 2% 

În ultimele 12 luni, aţi avut probleme cu stomacul, ficatul, digestia, rinichii sau bila 
care v-au împiedicat în activităţile dvs. zilnice? 
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Da, frecvent; 7% 

Da, uneori; 33% 

Nu; 58% 

NS/NR; 2% 

În ultimele 12 luni, aţi avut dureri severe de cap care v-au împiedicat în activităţile 
dvs. zilnice? 
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Da; 10% 

NS/NR; 3% 

Suferiţi de diabet? 
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Da, frecvent; 
11% 

Da, uneori; 40% 

Nu; 46% 

NS/NR; 3% 

În ultimele 12 luni, v-aţi simţit trist/ă, deprimat/ă sau fără chef de viaţă? 
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Da, am în prezent; 
1% 

Da, am avut ; 1% 

Nu; 95% NS/NR; 3% 

Aţi avut sau aveţi cancer? 
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Categorii persoane 

  

  

Sub ponderali 
(IMC<19) 

Sănătoși 
(19<IMC<24,9) 

Supraponderali 
(25<IMC<29,9) 

Obezi 
(30<IMC<34,9) 

Obezitate extremă 
(IMC>35) 

Total 

Bărbați 18-34 de ani 1.9% 64.4% 29.6% 2.1% 2.1% 100% 

Bărbați 35-59 de ani 1.6% 28.8% 50.7% 14.6% 4.2% 100% 

Bîrbați 60 de ani și 
peste 

0.8% 45.0% 38.9% 12.6% 2.5% 100% 

Femei 18-34 de ani 24.2% 61.8% 11.2% 2.8% 0.1% 100% 

Femei 35-59 de ani 3.0% 50.8% 34.7% 10.3% 1.2% 100% 

Femei 60 de ani și 
peste 

3.5% 31.2% 37.3% 20.4% 7.6% 100% 

Valori total 
eșantion 

5.8% 47.4% 33.5% 10.4% 2.9% 100% 

Distribuția populației Bucureștiului în funcție de Valorile indicelului masei corporale 
(IMC), gen și grupe de vârstă 
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7% 

46% 

9% 

1% 

2% 

2% 

3% 

3% 

4% 

4% 

5% 

6% 

6% 

8% 

9% 

10% 

14% 

NS/NR

Nu sufăr de nici o boală

Altă afectiune

Boala a sistemului nervos

Afectiuni hepatice

Cancer

Afectiuni pulmonare

Afecţiuni urogenitale

Boli de ochi

Afectiuni renale

Afectiuni biliare

Boli osteoarticulare

Ulcer gastric/duodenal, gastrită

Boli reumatice

Boală de inimă, angină pectorală

Diabet

Hipertensiune arterială

40 



32% 

19% 

3% 

1% 

1% 

1% 

2% 

2% 

2% 

3% 

3% 

3% 

4% 

4% 

5% 

8% 

11% 

12% 

NS/NR

Nu a suferit de nici o boală majora

Altă afectiune

Boli psihice

Boală biliară

Boală de ochi

Afectiuni hepatice

Boli osteoarticulare

Afecţiuni urogenitale

Boali ale sistemului nervos,

Afectiuni pulmonare

Afectiuni renale

Ulcer gastric/duodenal, gastrită

Boli reumatice

Diabet

Cancer

Hipertensiune arterială

Afectiuni cardiace
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32% 

19% 

4% 

1% 

1% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

3% 

3% 

4% 

5% 

5% 

7% 

11% 

11% 

NS/NR

Nu a suferit de nici o boală majora

Altă afectiune

Boli psihice

Afecţiuni urogenitale

Boala a sistemului nervos

afectiuni pulmonare

Boală hepatică

Ulcer gastric/duodenal, gastrită

Afectiuni renale

Boală biliară

Boali de ochi

Boli osteoarticulare

Diabet

Boli reumatice

Cancer

afectiuni cardiace

Hipertensiune arterială
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Fumează; 31% 

Nu a fumat 
niciodată ; 51% 

A fumat, dar nu 
mai fumează; 

18% 

In prezent fumaţi ?  
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NS/NR

Deloc, nu beau

Deloc, obişnuiam să beau, dar
nu mai consum alcool

O dată până la de trei ori în
ultima lună

O dată până la de trei ori pe
săptămână, în ultima lună

Aproape zilnic

3% 

48% 

5% 

29% 

11% 

4% 
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Ați facut testul Babeș 
Papanicolau 

V-aţi palpat sânii in scop
medical

Ați efectuat o ecografie 
la sân 

37% 

53% 

23% 

62% 

42% 

74% 

Da Nu NS/NR
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Faceţi sport, mişcare

Măncati la un fast food

Măncaţi mâncare gătită

Măncaţi fructe

Vă culcaţi după ora 24

52% 

10% 

95% 

85% 

52% 

31% 

38% 

3% 

13% 

29% 

16% 

50% 

1% 

1% 

18% 

Zilnic/ de câteva ori pe săptămână De câteva ori pe lună sau mai rar

Niciodată NS/NR
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NS/NR

Nu apelez la nimeni/mă tratez
singur/ă cu medicamente

La altcineva

Chem salvarea

La vecini

La medic (clinică privată)

La prieteni

La farmacie

La medicul de familie

La familie/rude

2% 

19% 

1% 

1% 

1% 

1% 

2% 

20% 

23% 

30% 
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NS/NR

Nu apelez la nimeni/mă tratez
singur/ă cu medicamente

La altcineva

La prieteni

La farmacie

La o clinică cu plată/spital privat

Mă duc la spitalul de stat la
camera de gardă

La familie/rude

Chem salvarea

La medicul de familie

2% 

3% 

1% 

1% 

4% 

6% 

9% 

10% 

16% 

48% 
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Da, am doar 
asigurare 

medicală de stat  
74% 

Da, am doar 
asigurare 

medicală privată  
4% 

Da, am atit 
asigurare 

medicală de stat 
cît şi privată 6% 

Nu am nici un fel 
de asigurare 

medicală  14% 

NS/NR 2% 

Aveți asigurare medicală de stat sau privată? 
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NS/NR

Niciodată, fiindcă nu am medic
de familie/alta situatie

Niciodată, fiindcă nu am avut
nevoie

O data sau de 2 ori

De 3-5 ori

De 6-10 ori

Mai mult de 10 ori/aproape in
fiecare lună

2% 

4% 

20% 

31% 

21% 

10% 

12% 
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NS/NR

Alt motiv

Control preventiv la solicitarea
medicului de familie

Eliberarea unui aviz
epidemiologic, adeverinţă,…

Control preventiv din proprie
iniţiativă

Analize medicale
sînge/ecografie/radiografie etc

Obţinerea unei trimiteri pentru
medic specialist

Pentru eliberarea unei reţete
pentru o afecţiune cronică…

Nu mă simţeam bine/consultaţie

4% 

3% 

1% 

5% 

8% 

10% 

19% 

25% 

25% 
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NS/NR 12% 
Ii dau nişte 

bani 8% 

Ii dau mici 
cadouri/atenţii 

24% 

Nu dau nimic 
56% 

Dvs., personal, cam ce i-aţi dat acestuia/acesteia în afară de taxele care se plătesc 
oficial? 

Cînd se duc la 
medicul de familie, 
unii oameni 
obişnuiesc să îi dea 
acestuia o mică 
atenţie, un cadou sau 
o sumă de bani…  
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NS/NR

Niciodată, fiindcă nu am avut
bani/nu sunt asigurat

Niciodată, fiindcă nu am avut
nevoie

O dată sau de 2 ori

De 3-5 ori

De 6-10 ori

Mai mult de 10 ori/aproape in
fiecare lună

18% 

22% 

25% 

16% 

11% 

3% 

5% 
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NS/NR

Niciodată, fiindcă nu am avut
bani/nu sunt asigurat

Niciodată, fiindcă nu am avut
nevoie

O dată sau de 2 ori

De 3-5 ori

De 6-10 ori

Mai mult de 10 ori/aproape in
fiecare lună

3% 

4% 

33% 

37% 

15% 

5% 

3% 
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NS/NR

Niciodată, fiindcă nu am avut bani

Niciodată, fiindcă nu am avut
nevoie/am dantura sanatoasa

Niciodată, fiindcă nu mai am
nevoie/am proteză dentara

Niciodată, fiindcă deşi am avut
bani şi nevoie, mi-a fost teamă

O dată sau de 2 ori

De 3-5 ori

De 6-10 ori

Mai mult de 10 ori/aproape in
fiecare lună

3% 

11% 

26% 

6% 

4% 

31% 

12% 

5% 

2% 

56 



NU 82% 

Da, intr-un spital 
de stat 14% 

Da, intr-un spital 
privat 1% NS/NR 3% 

Anul trecut (în 2012) aţi fost internat/ă în spital pentru analize sau alte probleme care 
NU au necesitat o intervenţie chirugicală? 
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NS/NR

Nu am dat nici un ban fiindcă am
fost  la un spital privat

Nu am dat bani sau cadouri
fiindca am avut o pila

Nu am dat nici un ban fiindca nu
au vrut sa ia nici un ban sau…

Nu am dat nici un ban fiindca nu
am avut

Da, am dat infirmierelor

Da, am dat asistentelor

Da, am dat medicului care m-a
îngrijit

30% 

1% 

5% 

8% 

19% 

17% 

28% 

34% 
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Da, am dat
infirmierelor

Da, am dat
asistentelor

Da, am dat medicului
care m-a îngrijit

17% 

28% 

34% 

Suma medie 

272,9 lei pentru doctor 

57,3 lei pentru asistente 

30,3 lei pentru infirmiere 
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Atât la începutul 
cât şi la sfârşitul 
consultului/trata

mentului 19% 

La sfârşitul 
consultului/trata

mentului 40% 

Înainte de 
începerea 

consultului/trata
mentului 41% 

Cînd aţi dat banii sau cadourile neoficiale pentru personalul medical...? 
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NS/NR

Nu a reprezentat un efort
financiar deosebit

Să vindeţi bunuri din casă

Să renunţaţi la achiziţionarea
altor bunuri/servicii

Să vă împrumutaţi

Să utilizaţi economiile
personale

5% 

28% 

2% 

11% 

18% 

53% 
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Nu 89% 

Da 6% 

NS/NR 5% 

Anul trecut (în 2012) aţi fost internat/ă în spital pentru o intervenţie chirurgicală? 
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NS/NR

Nu am dat nici un ban fiindcă am
fost la un spital privat

Nu am dat bani sau cadouri
fiindca am avut o pila

Nu am dat nici bani nici cadouri
fiindca nu au vrut sa primeasca

Nu am dat nici un ban fiindca nu
am avut

Da, am dat infirmierelor

Da, am dat asistentelor

Da, am dat medicului anestezist

Da, am dat medicului care m-a
îngrijit

27% 

3% 

2% 

4% 

7% 

32% 

51% 

49% 

55% 
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Da, am dat
infirmierelor

Da, am dat
asistentelor

Da, am dat
medicului
anestezist

Da, am dat
medicului care

m-a îngrijit

32% 

51% 

49% 

55% 

Suma medie 

688 lei pentru doctor 

269,6 lei pentru anestezist 

101,3 lei pentru asistente 

72,2 lei pentru infirmiere 
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NS/NR 10% 
Au fost oferite 

atât la începutul 
cât şi la sfârşitul 

intervenţiei 
chirurgicale 21% 

Au fost oferite la 
sfârşitul 

intervenţiei 
chirurgicale 33% 

Au fost oferite 
înainte de 
începerea 

intervenţiei 
chirurgicale 36% 

Cînd aţi dat banii sau cadourile neoficiale pentru personalul medical...? 
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NS/NR

Să vindeţi bunuri din casă

Să renunţaţi la achiziţionarea
altor bunuri/servicii

Să vă împrumutaţi

Nu a reprezentat un efort
financiar deosebit

Să utilizaţi economiile
personale

6% 

3% 

9% 

13% 

25% 

50% 
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Alt motiv

Pentru că medicii sunt prost
plătiţi şi merită mai mult

Nu dau niciodată mici atenţii,
cadouri sau bani medicilor

Pentru a mă trata diferit faţă de
ceilalţi pacienţi/pentru a-mi

acorda mai multă atenţie

Dacă nu aş da nimic, medicii
nici măcar nu m-ar băga în

seamă/nu mi-ar acorda nici o
atenţie

5% 

18% 

20% 

22% 

35% 
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108.694.851 RON (24.425.809 EURO)  

este valoarea totala a platilor informale efectuate de 
bucuresteni in sistemul sanitar din Capitala in anul trecut 

(2012)* 

  

 
Este posibil ca cifrele de mai sus sa fie sub-estimari intrucit: 

1) o parte dintre respondentii care au accesat servicii medicale 
anul trecut au preferat sa treaca sub tacere valoarea platilor 
informale date personalului din sistemul medical din Bucuresti; 
 
2) sondajul s-a realizat doar in rindul rezidentilor in Bucuresti 
NU si in rindul celor din alte localitati care au fost internati in 
spitalele din Bucuresti anul trecut sau au accesat alte servicii 
medicale din Capitală. 

 

  

 

*Cifrele de mai sus reprezinta estimari bazate pe declaratiile respondentilor.   Valorile au 
fost calculate pe baza raspunsurilor cu privire la platile informale facute medicilor de 
familie si medicilor, asistentelor, medicilor ansetezisti si infirmierelor (in cazul celor care 
au fost internati anul trecut); in estimarea valorii medii am folosit cursul mediu de 
schimb RON/EUR al BNR pentru anul 2012 (1 EUR=4,45 RON).  
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Da; 37% 

Nu; 60% 

NS/NR; 3% 

Anul trecut (în 2012), s-a întîmplat vreodată să nu apelaţi la medic deşi ar fi trebuit să 
o faceţi? 
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Care a fost principalul motiv pentru care nu aţi apelat la  
medic anul trecut? 

NS/NR

Alt motiv

Nu am avut cu cine să mă duc

Medicul nu se comportă bine cu
mine

Nu am avut bani să dau medicului
sau să îi cumpăr o atenţie

Nu am asigurări medicale şi nu am
avut bani

Cabinetul/spitalul era prea
departe

Din teamă

Nu am avut timp

Din neglijenţă

7% 

6% 

2% 

2% 

3% 

4% 

7% 

10% 

27% 

32% 

70 



71 



Să dai cadouri unui medic de
care ai fost mulţumit cum te-

a tratat

Să dai bani unui medic de
care ai fost mulţumit cum te-

a tratat

Să ți se solicite bani, cadouri 
sau servicii către un medic 
sau o asistentă medicală 

pentru anumite tratamente 

23% 

33% 

89% 

72% 

61% 

7% 

5% 

6% 

4% 

Da Nu NS/NR
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Toţi medicii 
care acceptă 

bani sau 
cadouri 23% 

Doar cei care 
condiţionează 
actul medical  

71% 

NS/NR 6% 
Unii oameni susţin că toţi 
medicii care iau bani sau 
cadouri de la pacienţi ar 
trebui sanctionati conform 
legii. Alţi oameni susţin că 
ar trebui sanctionati doar 
acei medici care 
condiţionează acordarea de 
asistenţă medicală de 
primirea unor bani sau 
cadouri de la pacienţi. 

Ce categorie de medici ar trebui sancţionată? 
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NS/NR

Altă modalitate

Reducerea birocraţiei/a
personalului din Casele de

Asigurări de Sănătate

Mărirea salariilor personalului
medical prin mărirea

contribuţiilor plătite de oameni

Inăsprirea pedepselor pentru
personalul medical care

primeşte bani sau atenţii

Mărirea salariilor personalului
medical din alte surse

5% 

2% 

11% 

15% 

25% 

42% 
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Medicii sunt mai 
buni/profesioniști 

Asistentele medicale
sunt mai bine pregătite

Serviciile medicale sunt
mai de calitate

Pacientului i se acordă o 
atenție mai mare 

17% 

16% 

10% 

8% 

38% 

42% 

70% 

74% 

37% 

33% 

12% 

11% 

8% 

9% 

8% 

7% 

În sistemul medical de stat În sistemul medical privat

În ambele este la fel NS/NR
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Din cîte ştiţi dvs., care este cel mai bun spital de stat pentru 
adulţi din Bucureşti? 

NS/NR

Altul

SPITALUL "SF. IOAN"

SPITALUL  "BAGDASAR ARSENI"

SPITALUL COLENTINA

SPITALUL COLTEA

SPITALUL  ELIAS

INSTITUTUL CLINIC FUNDENI

SPITALUL MILITAR

SPITALUL UNIVERSITAR

SPITALUL FLOREASCA

28% 

3% 

2% 

2% 

2% 

2% 

7% 

8% 

10% 

16% 

20% 
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Din cîte ştiţi dvs., care este cel mai bun spital de stat pentru 
copii din Bucureşti?  

NS/NR

SPITALUL CLINIC DE COPII "Dr.
VICTOR GOMOIU"

INSTITUTUL PENTRU OCROTIREA 
MAMEI SI COPILULUI “ALFRED 

RUSESCU” 

SPITALUL CLINIC DE URGENTA
PENTRU COPII "MARIA
SKLODOVSKA CURIE"

SPITALUL CLINIC DE URGENTA 
PENTRU COPII „GRIGORE 

ALEXANDRESCU” 

44% 

1% 

9% 

11% 

35% 
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Din cîte ştiţi dvs., care este cel mai bun spital privat pentru copii 
din Bucureşti?  

NS/NR

CLINICA MEDICOVER BUCURESTI

SPITALUL SANADOR

REGINA MARIA

CENTRUL MEDLIFE BUCURESTI

86% 

1% 

3% 

4% 

6% 
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Din cîte ştiţi dvs., care este cel mai bun spital privat pentru 
adulţi din Bucureşti?  

NS/NR

CLINICA MEDICOVER BUCURESTI

SPITALUL SANADOR

REGINA MARIA

CENTRUL MEDLIFE BUCURESTI

77% 

2% 

4% 

7% 

10% 
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Din cîte ştiţi dvs., care este cea mai bună clinică privată din 
Bucureşti? 

NS/NR

ALTA

MEDSANA

MEDICOVER

SANADOR

REGINA MARIA

MEDLIFE

71% 

5% 

1% 

2% 

3% 

5% 

13% 
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În opinia dvs., care credeţi că este cel mai important aspect care 
ar trebui schimbat în spitalele de stat din România? 

 

NS/NR

Altele

Mâncarea bolnavilor

Construirea mai multor spitale

Practici similare pentru toţi pacientii

Eliminarea plăţilor neoficiale/șpaga 

Igiena, curăţenia din spital

Profesionalismul personalului medical

Atenţia acordată pacienţilor

Dotarea cu aparatură modernă

Modernizarea unităţilor medicale

5% 

4% 

1% 

2% 

2% 

6% 

9% 

9% 

17% 

19% 

26% 
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Vă mulțumim! 

83 


