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Invitatie

European Practice Assessment -
o modalitate de mbun t ire a calit i n

asisten a medical primar
î ă ăţ ăţ î

ţ ă ă

TÂRGUL DE SANATATE
Si

CONFERINTA
Un alt fel de dialog

pentru sãnãtate



Centrul Naţ
în cadrul “Conferinţei si Târgul de Sănătate” care se

desfăşoară la ROMEXPO în perioada 10-11 iunie 2006,
are onoarea de a vă invita la

workshop-ul cu tema

Sâ ă ă, 10 iunie 2006, orele 16,00-18,00
în sala Brâncuşi.

Tematica:

Instrumentul EPA – de evaluare a cabinetelor medicale.
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Invitat
ţia.

Vor participa invitaţi din partea Ministerului Sănătăţii, Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din
România, Societatea Naţională de Medicina Familiei ş.a.
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ional de Studii pentru Medicina Familiei,

mb t

Proiectul de implementare al EPA n Rom nia.

Evaluarea calit ii cabinetelor medicale n Europa.

Evaluarea cabinetelor de medicina familiei n Elve ia.

Evaluarea gradului de satisfac ie al pacien ilor cu ajutorul
instrumentului EUROPEP.

Organismele de evaluare a calit ii cabinetelor de
medicina familiei.

: Dr. Beat Kunzi, director SWISSPEP - Institute for
Quality and Research in Health Care, Elve

Cu deosebit considera ie,

Dr. Marius M rginean
Pre edinte CNSMF

“
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Calitatea în cabinetele de medicina familiei.
European Practice Assessment -

o modalitate de mbun t ire a calit i n asisten a
medical primar

Http://www.cnsmf.ro/conf2006

Instrumentul EPA (European Practice Assessment) a fost dezvoltat în
perioada 2001-2004 în cadrul unui proiect european, Cercetători şi
experţi în domeniul calităţii în asistenţa medicală primară din şase ţări
europene Anglia, Belgia, Elveţia, Franţa, Germania şi Olanda.
Managementul cabinetului medical a fost definit ca fiind totalitatea
sistemelor, structurilor şi proceselor necesare pentru a furniza îngrijiri
medicale de bună calitate, ecluzând procesele clinice şi rezultatele
clinice. A fost dezvoltat un set de 171 de indicatori grupaţi în cadrul a
5 domenii:

1. Infrastructura.
2. Managementul informaţiilor.
3. Managementul resurselor umane.
4. Managementul financiar.
5. Calitatea şi siguranţa pacienţilor.

Instrumentul EPA a fost până în prezent testat şi implementat în 9 ţări
din Europa. Procesul de implementare este asigurat de către
organizaţia TOPAS-Europa (sediul in Olanda)
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