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Resursa umană (RU) în 

sistemul de sănătate 
• Generarea de resurse - funcţie de bază în orice 

sistem de sănătate 

– Resursa materială cât şi cea umană este creată prin 

investiţie în cadrul sistemului  

• Pe termen scurt: 

– un sistem de sănătate poate utiliza doar resursele 

create în trecut (mai ales RU)  

– un sistem de sănătate poate influenţa foarte puţin 

acest domeniu 

• Pe termen lung investiţia în resursa umană 

poate influenţa hotărâtor performanţa sistemului 

de sănătate. 



Resursa umană (RU) în 

sistemul de sănătate 
• Resursa umană în sistemul de sănătate 

este reprezentată de acel personal 

medical sau non-medical care face 

posibilă intervenţia individuală sau 

colectivă în domeniul sănătăţii publice şi 

reprezintă cel mai important input al unui 

sistem de sănătate.  

WHO, World health report 2000 



Resursa umană (RU) în 

sistemul de sănătate 
• Evoluţia şi dezvoltarea RU în sistemele de 

sănătate moderne a fost dominată şi condusă în 

ultimii 200 de ani de către medicină 

• Profesiile medicale au fost cele care au 

influenţat covârşitor această dezvoltare.  

• Profesiile medicale sunt foarte reglementate iar 

profesioniştii sunt organizaţi în asociaţii, uniuni, 

colegii etc. 

• Cel mai influent corp profesional a fost şi 

continuă să fie cel reprezentat de medici. 

 



 

5

10

15

20

25

30

1980 1990 2000 2010

France
Germany
Hungary
Italy
Poland
Romania
Spain
United Kingdom
EU 

Physicians graduated per 100 000

0

100

200

300

400

500

1970 1980 1990 2000 2010

France
Germany
Hungary
Italy
Poland
Romania
Spain
United Kingdom
EU 

Physicians per 100 000



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1980 1990 2000 2010 2020

France
Germany
Hungary
Italy
Poland
Romania
Spain
United Kingdom
EU 

Nurses graduated per 100 000

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1990 2000 2010

France
Germany
Hungary
Italy
Poland
Romania
Spain
United Kingdom
EU 

Nurses (PP) per 100 000



Abordări ale RU într-un sistem 

de sănătate 
• Plasarea resurselor umane şi a serviciilor 

prestate în cadrul economiei de piaţă 

(competitivitate, responsabilizare, selecţie) 

– Neajuns: piaţă cu dezechilibre mari 

• Abordare politică - contextul politic este 

determinat de jocul procedurile democratice ale 

reprezentanţilor şi participanţilor. 

– Prestatorii sunt responsabilizaţi faţă de public, 

autorităţi şi propriile organizaţii (modelul occidental) 

– Prestatorii sunt incluşi într-o structură instituţională 

(modelul tip Semasko) 



RU în sistemele de sănătate 

Europene 
• La nivelul Uniunii Europene: 

– domeniul sănătăţii şi al serviciilor de sănătate ocupă 

9,7% din totalul forţei de muncă. 

– 70% din bugete sunt alocate salariilor sau cheltuielilor 

directe cu forţa de muncă din sănătate. 

– Cheltuielile pentru sănătate - între 7-11% din PIB 

•  În România: 

– în sănătate şi protecţie socială sunt angajaţi 3,8% din 

totalul forţei de muncă 

– 80% din bugete sunt alocate salariilor 

– cheltuielile pentru sănătate - 5,1% din (PIB) 



Factori care influenţează RU 

În 2006 Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi 

Observatorul european asupra sistemelor şi 

politicilor de sănătate, publica un studiu asupra 

resurselor umane în sănătate unde factorii care 

influenţează direct sau indirect resursele umane 

sunt grupaţi astfel:  

• tranziţia demografică,  

• inovaţiile tehnologice,  

• comerţul global şi  

• schimbările instituţionale.  



Probleme legate de resursele umane 

în asigurarea serviciilor de sănătate 

• Dezechilibrul numeric: este reprezentat de suprasaturare 

sau lipsa de personal.  

• Dezechilibrul în competenţă şi pregătire: personalul 

medical este adesea nepregătit sau există discrepanţe 

între nivelul de pregătire şi priorităţile sau nevoile 

sistemului de sănătate. 

• Dezechilibrul geografic: din cauza tendinţei naturale a 

resursei umane de a se concentra în mediul urban în 

detrimentul celui rural.  

• Eşecul politicilor publice în domeniul resurselor umane 

este prezent mai ales acolo unde nu au existat politici 

publice de resurse umane sau unde acestea s-au 

implementat parţial.  
WHO, World health report 2000 



Oportunitati de politici internationale în 

domeniul resurselor umane din sănătate 

OMS a lansat in anul 2010 două documente de politici în 

domeniul resurselor umane din Sănătate, la care România a 

aderat. 

 

1. WHO Global Policy Recommendations: “Increasing  

    access to health workers in remote and rural areas through  

    improved retention“ 

http://www.who.int/hrh/retention/guidelines/en/index.html 

 

2. WHO Global Code of Practice on the International 

Recruitment of Health Personnel 
http://www.who.int/hrh/migration/code/full_text/en/index.html  

http://www.who.int/hrh/retention/guidelines/en/index.html
http://www.who.int/hrh/migration/code/full_text/en/index.html


Codul global de practica OMS pentru recrutarea 

personalului medical la nivel international 

In mai 2010 “Codul global de practica OMS pentru recrutarea 

personalului medical la nivel international” a fost adoptat de 193 

de State Membre la cea de a 63-a Adunare Generala a OMS. 

 

Codul NU este obligatoriu si stabileste si promoveaza principii si 

practici voluntare pentru recrutarea pe principii etice la nivel 

international a personalului medical. 

 

Pentru a facilita raportarea la nivel national despre implementarea 

Codului, OMS in consultare cu Statele Membre va dezvolta 

ghiduri pentru setul minim de date, schimbul de informatii si 

raportarea procesului de implementare a Codului. 



Principii ale Codul global de practică OMS pentru 

recrutarea personalului medical la nivel internaţional 

1. Recrutare internationala etică 

2. Dezvoltarea durabila a forței de muncă în 

Sănătate și a sistemelor de sănătate 

3. Tratarea echitabilă al personalului medical 

migrant 

4. Cooperarea internațională 

5. Sprijin pentru țările în curs de dezvoltare 

6. Colectarea datelor 

7. Schimbul de informații 



Recomandarile OMS de politica globala pentru 

retentia cadrelor medicale in zonele rurale si 

izolate 

Documentul OMS a fost elaborat impreuna cu un grup de  

experti in perioada februarie 2009 – iunie 2010 si lansat  

oficial in Septembrie 2010 la Johannesburg, Africa de Sud. 

 

Sunt propuse 16 recomandări de politica pentru retenţia  

cadrelor medicale ăn zonele rurale şi izolate structurate în  

patru mari categorii de intervenţii posibile. În functie de 

context, fiecare ţara poate alege optiunile care i se potrivesc. 

 

În măsura ăn care a fost posibil, toate recomandările de  

politică s-au bazat pe evidente, deşi în unele cazuri au fost 

facute recomandări puternice care s-au bazat pe evidente 

slabe. 



Recomandările OMS de politică globală pentru retenţia 

personalului medical în zonele rurale şi izolate 
Categorii de interventii  Exemple 

A. Educatie A1 Studenti din zonele rurale  

A2 Scoli medicale in afara oraselor mari 

A3 Stagii clinice in zonele rurale in timpul studiilor 

A4 Curricula care sa contina probleme de sanatate rurala 

A5 Educatie profesionala continua pentru cadrele medicale din 

zona rurala 

B. Reglementari  B1 Scop largit al practicii medicale  

B2 Diferite tipuri de cadre medicale 

B3 Serviciu obligatoriu in rural 

B4 Burse pentru cei care vor sa practice in rural 

C. Stimulente financiare  C1 Stimulente financiare adecvate 

D. Suport profesional si 

personal 

D1 Conditii bune de locuit 

D2 Mediu de munca sigur 

D3 Sprijin comunitar 

D4 Programe de dezvoltare a carierei  

D5 Retele profesionale 

D6 Masuri de recunostere publica 


