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 Către 

 Colegiile Teritoriale 

 In atenția  

 Doamnelor/Domnilor Președinți 

 

 Stimați colegi, 

 Având în vedere faptul că, Consiliul Național a hotărât ca CMSR să aibă reprezentare 

în ANMCS, conform legii, ținând cont de faptul că ANMCS derulează Proiectul „Standarde 

de calitate pentru asistența medicală primară și de ambulatoriu în România”, finanțat de 

Comunitatea Europeană, întrucât a fost transmisă către reprezentantul CMSR o serie de 

intrebări referitoare la activitatea stomatologică pentru colectarea unor opinii argumentate, 

vă transmiteam acest set de intrebări cu rugămintea de a prezenta, în scris, punctul de vedere 

al membrilor Colegiului pe care îl reprezentați, până cel mai târziu 28.07.2020, ora 12.00.: 

1. a) Înțelegem că un reprezentant al Colegiului Medicilor Stomatologi face parte din 

Colegiul Director al ANMCS, organ colectiv de conducere al ANMCS. Vă rugăm 

detaliați în ce mod a fost sau este implicat Colegiul Medicilor Stomatologi din 

România în dezvoltarea și implementarea standardelor de calitate ale Autorității 

Naționale pentru Managementul Calității în Sănătate (ANMCS) pentru asistența 

medicală primară și de ambulatoriu. 

 b) În ce măsură considerați că standardele de calitate ANMCS pentru medicina 

dentară: • Sunt formulate precis? • Sunt măsurabile (i.e. conformitatea cu 

standardele poate fi verificată și demonstrată)? • Sunt elaborate astfel încât să 

atingă acele dimensiuni/perspective asupra calității care sunt necesare și 

relevante? • Ar trebui modificate/actualizate pentru a reduce potențialele 

dificultăți asociate unei pandemii?  
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c) Înțelegem că la acest moment standardele de calitate ANMCS sunt obligatorii 

doar pentru cinci din zece servicii de sănătate. În ce măsură considerați că 

standardele de calitate ANMCS ar trebui să aibă un caracter voluntar/obligatoriu? 

2. Implementarea standardelor de calitate ANMCS pentru asistența medicală 

primară și de ambulatoriu  

a) În ce măsură au adoptat cabinetele de stomatologie standardele de calitate 

ANMCS pentru medicina dentară?  

b) Care considerați că sunt beneficiile pentru medicii stomatologi care au 

implementat / se află în curs de implementare a standardelor de calitate ANMCS?   

c) Care sunt acei factori care favorizează/defavorizează implementarea de către 

medicii stomatologi a standardelor de calitate ANMCS? 

 d) Considerați că medicii stomatologi ar avea nevoie de training pentru a-și 

îmbunătăți cunoștințele privind standardele de calitate ANMCS? Dacă da, care ar 

fi nevoile de training ale acestora?  

e) În afară de training, ați identificat și alte nevoi ale medicilor stomatologi în 

legătură cu implementarea standardelor de calitate ANMCS? 

3. Alte informații 

a) Doriți să mai adăugați ceva privind temele discutate? 

  

Cu stima,       

Vicepresedinte. CMSR          

Prof. dr. Norina Forna                


