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0. Abreviar 

ANMDM - Agenţia Naţională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

CNAS - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 

cTTO - composite time trade off / trocul compozit de timp 

ETM - Evaluarea Tehnologiilor Medicale 

FMI - Fondul Monetar Internaţional 

HRQoL - Health-Related Quality of Life 

HTA - Health Technology Assessement 

MS - Ministerul Sănătăţii 

QALYs - quality-adjusted life-year 

QC - Quality Control / control al calității 

SNS - Strategia Naţională de Sănătate 

TTO - time trade off / trocul de timp 

UE - Uniunea Europeană 
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1. Introducere 

Calitatea vieții asociate stării de sănătate (HRQoL - Health-Related Quality of Life) este un concept 

multidimensional, care include aspecte fizice, psihologice, funcționale și sociale în ceea ce 

privește percepția unei persoane privind impactul stării de sănătate asupra calității vieții. [1][2] 

În ultimii 20 de ani, importanța HRQoL în cercetarea din domeniul sănătății a crescut, multe 

autorități medicale recomandând utilizarea unor indicatori cum ar fi anii de viață ajustaţi calitativ 

(QALYs - quality-adjusted life-year), mai degrabă decât bazându-se doar pe indicatori precum 

mortalitatea sau morbiditatea. [3] 

Până la elaborarea instrumentelor de evaluare a rezultatelor în sănătate era aproape imposibil a 

se compara cost-eficacitatea în cazul finanţării din fonduri publice a unui program de dializă, 

finanţarea unui nou medicament sau a unui program de vaccinare. În acest sens, necesitatea 

existenţei unui instrument de măsurare a calităţii vieţii asociate sănătăţii a fost semnalată în 

repetate rânduri.  

În ciuda politicilor şi reglementărilor Uniunii Europene (UE) şi ale Organizaţiei Mondiale  a 

Sănătăţii, România este printre puţinele țări din UE care nu respectă recomandările privind 

evaluarea tehnologiilor medicale (Health Technology Assessement – Evaluarea Tehnologiilor 

Medicale/ETM) prin neimplementarea vreunui instrument pentru evaluarea pe plan local a cost-

eficacităţii medicamentelor şi altor tehnologii medicale.  

În urma unei analize comandate de Ministerul Sănătăţii (MS) în 2013 intitulată “Applying rapid 

'de-facto’ HTA in resource-limited settings: Experience from Romania” şi publicată în Health 

Policy (October 2013, Issue 3), Ruth Lopert și colaboratorii au arătat faptul că, la momentul 

respectiv, în România 30 din 50 primele cele mai vândute medicamente compensate sau gratuite 

erau cost-ineficace din cauza folosirii unor referinţe externe în setarea preţurilor, fapt ce duce la 

risipa resurselor limitate din acest sector. Noua modalitate de evaluare economică a 

medicamentelor, introdusă prin ordinul MS 861/2014 privind aprobarea criteriilor şi 

metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, în pofida a numeroase modificări, deşi s-a 

dorit a fi temporară, până la realizarea studiilor de evaluare economică în România, nu a schimbat 

status quo-ul, ci l-a consolidat. Prin acest ordin se stabilea modalitatea de introducere pe lista de 

medicamente gratuite şi compensate a noilor medicamente inovative, cele pentru care ar fi fost 

efectuate studii de cost-eficacitate în România având prioritate. În prezent, deciziile de includere 

pe listele de medicamente compensate în România încă se bazează pe date/referinţe din 

sistemele de sănătate din ţări dezvoltate economic (Germania, Franţa, Marea Britanie) şi pe studii 

care iau în calcul utilităţile specifice populaţiilor acestor ţări. Ulterior încheierii contractului de 

împrumut cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), Ministerul Sănătății (MS) nu a luat încă 
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măsurile necesare pentru ca astfel de studii să poată fi realizate, amânându-se astfel 

implementarea unui instrument de măsurare a calităţii vieţii adaptat populaţiei României.  

Oricare ar fi măsurile administrative adoptate de Ministerul Sănătății, evaluarea economică a 

noilor tehnologii necesită mai întâi un instrument de evaluare a eficacităţii unor medicamente şi 

altor tehnologii medicale validat pentru populaţia acestei ţări (implicit a calităţii vieţii asociate 

stării de sănătate ca modalitate de măsurare a eficacităţii unui tratament). În absenţa acestui 

instrument, Agenţia Naţională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România 

(ANMDM) nu poate elabora un ghid de efectuare a studiilor de ETM, perpetuând atât nealinierea 

la standardele europene, cât şi utilizarea cost-ineficace şi nebazată pe dovezi ştiinţifice a 

resurselor,  în condiţiile în care acest ultim aspect este subliniat în Strategia Naţională de Sănătate 

(SNS) 2014-2020 drept o deficiență ce necesită o atenţie specială.  

Prin urmare, urgenţa proiectului de față s-a bazat pe faptul că fiecare zi în care sunt acceptate 

spre finanţare medicamente care sunt cost-ineficace generează cheltuieli pe care Casa Naţională 

de Asigurări de Sănătate (CNAS) nu şi le poate permite, rezultând finanţări diminuate pentru alte 

tipuri de medicamente, programe, infrastructură sau salarizare, cu efect negativ asupra 

pacienţilor la nivelul întregii ţări. Perpetuarea unor decizii de finanţare luate pe criterii inadecvate 

sau subiective accentuează lipsa de echitate şi transparență şi conduce la o risipă semnificativă 

de resurse.  

În prezent, utilizarea ca unitate de măsura a rezultatelor din sănătate a anilor de viață ajustați 

calitativ (quality-adjusted life-years, QALYs) este acceptată ca unul din principalii piloni ai 

evaluărilor economice, care ajută factorii de decizie să determine modul în care resursele pot fi 

utilizate pentru a oferi cele mai mari beneficii. [4] QALYs combină informații cu privire la durata 

vieții cu informații despre calitatea vieții, exprimată ca ”utilități”. Mai multe instrumente sunt 

disponibile pentru a măsura starea de sănătate a persoanelor și pentru a atașa valorile 

”utilităților” determinate la diferitele stări de sănătate, cum ar fi EuroQoL (EQ) în 3 și respectiv 5-

dimensiuni (EQ-5D-3L și EQ-5D-5L), [5][6] Health Utilities Index, [7][8]  Medical Outcomes Study 

- SF-36  și forma sa mai scurtă cu 6 dimensiuni [9] și așa mai departe. 

EQ-5D este unul dintre instrumentele generice, utilizate în prezent pe scară largă, pentru 

măsurarea calității vieții asociate stării de sănătate în utilități (unitatea de măsură specifică)  

HRQoL.[27] Este un chestionar auto-raportat care solicită respondentului să evalueze starea sa 

actuală de sănătate pe cinci dimensiuni (cele 5D sunt: mobilitate, auto-îngrijire, activități 

obișnuite, durere/ disconfort și anxietate/depresie) și include o scală analogică vizuală (EQ-VAS). 

EQ-5D are atât o versiune destinată tinerilor [10] cât și versiuni pentru adulți (Anexa 1). 

Pentru populațiile generale de adulți au fost elaborate două versiuni ale chestionarului, 3L și 5L, 

aceasta din urmă oferind o descriere mai detaliată a stării de sănătate.[6] Pentru a utiliza EQ-5D 

și a estima QALYs este necesar un set de valori care să reflecte preferințele oamenilor pentru 

diferite stări de sănătate.  

https://bmjopen.bmj.com/content/9/8/e029067#ref-9
https://bmjopen.bmj.com/content/9/8/e029067#ref-27
https://bmjopen.bmj.com/content/9/8/e029067#ref-10
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Acesta este primul demers pentru determinarea unui set de valori specifice României pentru 

versiunea 3L a chestionarului EQ-5D (valorile exprimate în utilități ale diferitelor stări de sănătate 

determinate prin EQ-5D). Prin determinarea acestuia, folosind metoda “trocului de timp” (time 

trade off - TTO), unele dintre studiile de ETM realizate în alte ţări vor putea fi adaptate la 

contextul românesc, eliminându-se astfel una dintre cele mai importante bariere în calea 

fundamentării deciziilor de finanţare publică prin evaluare economică a medicamentelor şi altor 

tehnologii medicale.  

Cercetătorii și factorii de decizie au folosit valorile specifice populațiilor din alte țări, cel mai 

frecvent valorile determinate în Marea Britanie.[11,12,13,14] Utilizarea seturilor de valori din alte 

țări ar putea introduce erori sistematice (bias-uri), deoarece preferințele oamenilor pot fi sensibil 

diferite, influențate de factori economici, sociali și culturali, care țin de puterea economică sau 

de caracteristicile sistemului de sănătate, semnificativ diferiți de la o țară la alta.[15] Spre 

exemplu, autoevaluarea stării de sănătate a unei persoane imobilizate într-un cărucior cu rotile 

(utilitatea) va fi mult mai proastă în România decât cea a unei persoane cu o stare de sănătate 

similară care locuieşte în Franţa deoarece facilităţile de transport, integrarea socio-profesională, 

asistența plătită din fonduri publice pentru o asemenea persoană sunt radical diferite. Drept 

urmare, cuantificarea beneficiului unei intervenţii chirurgicale care ar permite renunţarea la 

cărucior este mult mai mare în România decât în Franţa. Prin urmare, deciziile locale de 

rambursare și de evaluare a tehnologiilor medicale ar trebui să se bazeze pe datele aplicabile 

contextului local, pentru a evita deciziile incorecte și ineficiente cu privire la alocarea 

resurselor.[16]    

Pe lângă utilizarea lor în evaluările economice, instrumente precum EQ-5D pot fi folosite pentru 

a identifica problemele de sănătate în comunitate. De exemplu, calitatea vieții asociată stării de 

sănătate a pacienților sau a grupurilor vulnerabile poate fi comparată cu cea a unei persoane 

medii din populația de interes, cu ajutorul valorilor normative ale populației, determinate în 

studiul de față. Acest lucru poate ajuta la identificarea inegalităților în materie de sănătate între 

diferite grupuri. Acest lucru, la rândul său, poate ajuta la identificarea zonelor în care sunt 

necesare intervenții medicale și de sănătate publică pentru a reduce inegalitățile. Acest lucru este 

deosebit de relevant pentru România, unde inegalitățile în materie de sănătate între regiuni și 

grupuri au crescut drastic în ultimii ani.[17] Până la prezentul studiu, calitatea vieții asociate stării 

de sănătate al populației generale din țara noastră nu a fost niciodată determinată folosind 

instrumentul EQ-5D (și nici utilizând alte instrumente) și nu există valori normative ale populației 

din România pentru niciuna dintre cele două versiuni ale chestionarului (3L si 5L). 

Scopul acestui studiu a fost de a determina setul de valori și valorile normative ale populației

pentru chestionarul EQ-5D și de a compara HRQoL între diferite categorii socio-profesionale. 

Proiectul de faţă are un cert caracter inovativ întrucât, prin intermediul sondajului cantitativ  prin 

care s-au stabilit valorile medii ale calităţii vieţii pe grupe de vârstă, sex, teritoriu etc, având la 

baza utilităţile specifice pentru stările de sănătate EQ-5D-3L, politicile de sănătate propuse vor 

putea beneficia de un indicator comun: ani de viaţă ajustaţi calitativ câştigaţi prin intervenţia în 
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cauză. Plecând de la comparaţia cu valorile medii de referinţă ale populaţiei, acest indicator 

comun va permite compararea cost-eficacității oricăror intervenţii în sănătate, monitorizarea 

progreselor şi măsura în care intervenţia şi-a atins obiectivul. Indicatori precum incidența şi 

prevalența bolilor suferă variaţii la intervale foarte lungi de timp (15-20 ani), aceştia neputând fi 

monitorizaţi în vederea verificării eficacităţii intervenţiei propuse din punctul de vedere al 

beneficiarului, pacientul, în modul în care o fac datele privind calitatea vieţii legate de starea de 

sănătate. Studiul a aplicat pentru prima oară astfel de instrumente de identificare a nevoilor 

populaţiei privind serviciile de îngrijire a sănătăţii şi de stabilire a nivelului de sănătate dintr-un 

anumit areal (datele sunt fi agregate de la nivel local, judeţean şi apoi chiar naţional, folosind 

acelaşi instrument de cercetare), permiţând, spre exemplu, fundamentarea finanţării echitabile 

a infrastructurii dintr-o anumită zonă. 

2. Metode și analize 

2.1 Designul studiului 
Studiul este de tip transversal, bazat pe interviuri față în față, desfășurat pe un eșantion național

reprezentativ, recrutat din toate regiunile României și a fost realizat în perioada noiembrie 2018 

până în iulie 2019. 

2.2 Scopul și obiectivele 
Sondajul nostru a urmărit furnizarea de date privind calitatea vieții asociate stării de sănătate 

necesare pentru pentru a sprijini ETM și deciziile privind rambursarea medicamentelor și

dispozitivelor medicale în România precum și pentru a sprijini dezvoltarea unor intervenții de 

politică sanitară concordante cu nevoile comunităților locale din România. Obiectivele noastre 

specifice au fost: 

1. Determinarea unui set de valori specifice României pentru stările de sănătate descrise de 

instrumentul EQ-5D (versiunea 3L) bazat pe preferințele societale în Romania (cercetarea 

calitativă). 

2. Determinarea valorilor normative ale populației (media valorilor de referință pentru 

diferite categorii de populație din România în funcție de categoria de vârstă, sex, zonă 

geografică) pentru versiunea românească a EQ-5D. 

Cercetarea calitativă. Pentru determinarea setului de valori pentru chestionarul EQ-5D-3L,22 

dintre cursanţii participanți la instruirea în politici publice în domeniul sănătății din cadrul 

proiectului, membri ai asociaţiilor de pacienţi au devenit operatori de teren și au efectuat 1613 

interviuri în zonele învecinate reşedinţei lor, conform eșantionajului. Completarea datelor în 

cadrul interviurilor standardizate s-a efectuat de către operatorii de interviu folosind notebook-

uri securizate și criptate, care rulează o aplicație dedicată, elaborată și furnizată de către 

EuroQoL. Pe baza interviului au fost evaluate diverse stări de sănătate, folosind metoda trocului 

de timp (TTO – trocul de timp). În acest fel au fost determinate preferinţele individuale ale 
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populaţiei din ţara noastră pentru fiecare stare de sănătate dintre cele 243 definite de EQ-5D-3L. 

Fiecare stare de sănătate este definită prin intermediul a cinci dimensiuni (mobilitate, auto-

îngrijire, activităţi obișnuite, durere / disconfort și anxietate / depresie). 

Cercetarea calitativă a fost efectuată prin aplicarea propriu-zisă a instrumentului EQ-5D-3L pe 

aceeași populație, reprezentativă la nivel național, pe baza căruia s-a determinat setul de scoruri 

specifice României.  

Prin implicarea directă în calitate de operatori de interviu, cursanţii au avut ocazia să îşi 

consolideze şi practic o serie de cunoştinţe referitoare la metodologia evaluării economice 

dobândite la curs, în special cele legate de înțelegerea modalității de evaluare a rezultatelor din 

sănătate (outcomes).  

Pe parcursul procesului de colectare a datelor a fost utilizat un proces de verificare şi control a 

calităţii datelor, elaborat și implementat de EuroQoL, pentru a asigura obţinerea unor rezultate 

satisfăcătoare, conforme. 

Agregarea tuturor datelor, analiza statistică şi interpretarea au fost realizate în colaborare, de 

către specialistul în statistică medicală şi cei în evaluarea tehnologiilor medicale și sănătate 

publică, sub supravegherea și validarea EuroQol, pentru stabilirea valorilor normative specifice 

României.  

2.3 Populația de studiu 
Populația țintă 

Adulți neinstituționalizați în vârstă de peste 18 ani care aveau reședința în țară în momentul 

colectării datelor. 

Cadru de eșantionare 

Cadrul de eșantionare cuprinde toate secțiile de votare din România (18.626 de secții de votare 

pentru 3.181 de așezări) care sunt disponibile publicului pe site-ul Autorității Electorale 

Permanente din România. 

Elaborarea eșantionului 

Eșantionul a fost selectat utilizând o procedură de prelevare a probabilității în trei etape, 

stratificată pe regiuni și pe dimensiunea așezării. Teritoriul României a fost împărțit în straturi de 

eșantionare folosind două criterii construite în conformitate cu recomandările Institutului 

Național de statistică: 

1. Diviziuni regionale (regiuni de dezvoltare): 

1. Nord–Est: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui. 
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2. Sud–Est: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea. 

3. Sud: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman. 

4. Sud–vest: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea. 

5. Vest: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș. 

6. Nod–vest: Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj. 

7. Centru: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu. 

8. București: Ilfov, București. 

Figura 1 . Criteriul 1 - Regiunile de dezvoltare 
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Figura 2. Criteriul 2 – dimensiunea localităților 

2. Dimensiunea localității: 

1. București (peste 1.000.000 de locuitori). 

2. Orașe cu mai mult de 160 000 de locuitori, dar până la 1.000.000 de locuitori (≤). 

3. Orașe cu 50 000 – 160 000 de locuitori. 

4. Orașe cu mai puțin de 50 000 de locuitori. 

5. Așezări rurale. 

Straturile au fost obținute prin intersectarea categoriilor celor două criterii descrise mai sus: s-au 

obținut un total de 19 straturi (Vezi tabelul 1). Primele trei categorii de criterii de "mărime a 

localității" nu au fost încrucișate cu criteriile "diviziunile regionale", dat fiind faptul că numărul 

de așezări în straturile care rezultă ar fi fost prea mic. 

https://bmjopen.bmj.com/content/9/8/e029067#T1
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Nr. 
strat Tip strat 

Nr de așezări (unități 
primare) în populație 

Nr. de așezări (unități 
primare) din eșantion 

1 Orașe>1 mil locuitori 1 1 

2 160 000 locuitori ≤orașe< 1 mil 
locuitori 

11 4 

3 50 000 locuitori 
≤orașe<160 000 locuitori 

29 4 

4 Sud: orașe<50 000 locuitori 43 1 

5 Sud-Est: orașe<50 000 locuitori 35 1 

6 Vest: orașe<50 000 locuitori 37 1 

7 Centru: orașe<50 000 locuitori 52 1 

8 Nord-vest: orașe<50 000
locuitori 

37 1 

9 Nord-Est: orașe<50 000
locuitori 

38 1 

10 Sud-Est: orașe<50 000 locuitori 29 1 

11 București-Ilfov: orașe<50 000
locuitori 

8 1 

12 Sud-Est: localități rurale 519 2 

13 Sud: localități rurale 408 2 

14 Vest: localități rurale 281 2 

15 Centru: localități rurale 357 2 
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Nr. 
strat Tip strat 

Nr de așezări (unități 
primare) în populație 

Nr. de așezări (unități 
primare) din eșantion 

16 Nord-Vest: localități rurale 403 2 

17 Nod-Est: localități rurale 506 2 

18 Sud-Est: localități rurale 355 2 

19 București-Ilfov: localități rurale 32 1 

Total 3181 32 

Tabelul 1  Numărul unităților primare eșantionate după regiunea de dezvoltare și dimensiunea localității 

În cadrul fiecărui strat rezultat, așezările au fost selectate folosind o procedură simplă de 

eșantionare aleatorie fără înlocuire. Au fost selectate în total 32 de localități (a se vedea figura 

1): o așezare din prima categorie a celui de-al doilea criteriu, opt din a doua și a treia paranteză 

a celui de-al doilea criteriu, opt din cea de-a patra categorie a celui de-al doilea criteriu (un oraș 

cu mai puțin de 50 000 de locuitori din fiecare regiune de dezvoltare) și 15 din ultima categorie 

(două așezări rurale pentru primele șapte regiuni de dezvoltare și o așezare rurală pentru 

București). Mărimea eșantionului pentru fiecare strat a fost determinată pe baza alocării 

neproporționale pe straturi pentru a se asigura că cel puțin 30 de respondenți ar fi selectați 

pentru fiecare localitate. 
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Figura 3. Distribuția geografică a localităților selectate din fiecare regiune de dezvoltare în funcție de dimensiunile 

localităților 

A doua etapă a constat în selectarea secțiilor de votare, care au fost utilizate ca punct de plecare 

pentru selecția participanților conform unui "traseu aleatoriu". Secțiile de votare au fost selectate 

utilizând o procedură simplă de eșantionare aleatorie fără înlocuire, pentru toate așezările 

selectate în etapa precedentă. Numărul secțiilor de votare a fost determinat astfel încât cel puțin 

20 de persoane să poată fi atribuite fiecărei secții de votare selectate dintr-un oraș și cel puțin 15 

persoane la fiecare secție de votare selectată dintr-o așezare rurală. Prin urmare, trei secții de 

votare au fost selectate pentru orașele cu mai mult de 50 000 de locuitori și două secții de votare 

pentru orașele cu mai puțin de 50 000 de locuitori și așezări rurale. Dat fiind că așezările rurale 

pot consta din unul sau mai multe sate, cele două secții de votare au fost selectate, dacă a fost 

necesar, din două sate diferite. În cazul Bucureștiului au fost selectate două secții de votare 

pentru fiecare din cele șase sectoare ale orașului. În total 82 de secții de votare au fost selectate. 



A treia etapă a constat în selectarea gospodăriilor și persoanelor fizice din fiecare așezare și 

circumscripție electorală. Acest lucru s-a făcut folosind o metodă a alegerii aleatorii a traseului.

[18] Intervievatorii au efectuat o ”plimbare randomizată” în circumscripția electorală. Intervievatorul a în-

ceput ruta pe strada al cărei nume este pe primul loc în ordine alfabetică din lista străzilor care alcătuiesc 

circumscripția electorală. Odată ce strada a fost identificată, intervievatorul a început cu casa situată 

la cel mai mic număr de casă de pe stradă. Pentru a selecta următoarea gospodărie, intervievatorul a 

mers pe aceeași parte a străzii și a selectat fiecare a treia gospodărie în ordine ascendentă. 

În fiecare gospodărie, respondentul a fost selectat pe baza "regulii zilei de naștere": a fost ales adultul a 

cărui zi de naștere urma prima raportat la ziua vizitei intervievatorului. În cazul non-respondenților din 

casa/apartamentul respectiv, intervievatorul a revenit de două ori, în diferite zile și la ore diferite. Dacă nu 

s-a stabilit nici un contact după trei apeluri, atunci gospodăria este înlocuită cu una nouă conform procedurii 

descrise mai sus (a treia gospodărie selectată). 

2.4 Calculul dimensiunii eșantioanelor 
Dimensiunea minimă a eșantionului necesar pentru a determina un set de valori pentru EQ-5D-3L este de 

300 de persoane. [19,20] Valorile normale la nivelul întregii populații au necesitat un eșantion care să 

ofere o reprezentare exactă a populației generale.[21] Dimensiunea eșantionului necesară pentru 

selectarea unui eșantion reprezentativ național de adulți români neinstituționalizați cu vârsta 

de cel puțin 18 ani a fost estimată la 1.613 de persoane, cu o eroare maximă de ± 3% la un nivel de 

încredere de 95%. Datorită naturii complexe a anchetei, dimensiunea eșantionului necesar pentru un 

eșantion aleatoriu simplu a fost ajustată pentru a acoperi efectul designului  (deff) [22], aplicându-se în același 

timp și un factor de corecție pentru a ține cont de faptul că doar o singură persoană pe gospodărie a fost selectată 

(deff (p)). Având în vederea că niciun instrument de tip EQ-5D nu a fost folosit înainte de a măsura 

prin autoraportare calitatea vieții asociate stării de sănătate în România, respondenții au fost rugați în cadrul 

aceluiași interviu să își clasifice starea lor actuală de sănătate, rezultat care a fost folosit ca un proxy pentru 

HRQoL. Formula utilizată pentru determinarea volumului eșantionului a fost următoarea: 

𝑁 =  
𝑡2 ∗ 𝑝 (1−𝑝)

∆2

t = 1,96, la un 95% CI; ∆ = 0,03; p = 0.7 (70% dintre români au considerat că au o stare bună de sănătate în 

conformitate cu studiul național 2015 privind calitatea vieții)[23];  

deff = 1.5; [24]  

deff (p) = 1.2. 

Rata estimată de non-răspuns a fost stabilită la 10%, ducând la o dimensiune finală 

a eșantioanelor de 1.794 de persoane. 

15 

∗ 𝑑𝑒𝑓𝑓 ∗ 𝑑𝑒𝑓𝑓(𝑝) = 896 ∗ 1.5 ∗ 1.2 = 1,613 
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Strat 
Localități Ni strat Ni 

strat 

Ni 

localitate 

Municipii cu peste 1.000.000 locuitori Municipiul Bucureşti 1775070 382 382 

Municipii cu 160.000-1.000.000 
locuitori 

Municipiul Ploieşti 2621716 296 74 

Municipiul Craiova 74 

Municipiul Timişoara 74 

Municipiul Cluj-Napoca 74 

Municipii cu  50.000-160.000 

Municipiul Drobeta-

Turnu Severin 

2557538 268 67 

Municipiul Sibiu 67 

Municipiul Satu Mare 67 

Municipiul Buzău 67 

Sud- Orașe sub 50.000 Locuitori Oraş Plopeni 618648 44 44 

Sud Est- Orașe sub 50000 Locuitori Municipiul Băileşti 316692 44 44 

Vest- Orașe sub 50000 Locuitori Oraş Petrila 442545 44 44 

Centru- Orașe sub 50000 Locuitori Oraş Teiuş 680945 44 44 

Nord Vest- Orașe sub 50.000 Locuitori Oraş Năsăud 458003 44 44 

Nord Est- Orașe sub 50.000 Locuitori Municipiul Fălticeni 494349 44 44 

Sud Est Orașe sub 50.000 locuitori Oraş Ovidiu 364115 44 44 

Bi- Orașe sub 50.000 locuitori Oraş Otopeni 147711 44 44 

Sud Est-Comune 

Mitreni 1515559 66 33 

Clejani 33 

Sud -Comune 

Cătunele 911851 66 33 

Giubega 33 

Vest -Comune 

Dognecea 603571 66 33 

Pietroasa 33 

Centru -Comune Rîciu 830349 66 33 
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Hârseni 33 

Nord Vest -Comune 

Ip 1035366 66 33 

Ciucea 33 

Nord Est -Comune 

Şcheia 1690248 66 33 

Bozieni 33 

Sud Est Comune 

Slava Cercheză 1018774 66 33 

Priponeşti 33 

BI-Comune Cernica 180826 33 33 

Total 
18263876 1.793 1.793 

Tabelul 2 Eșantionul şi volumele sub-eșantioanelor pentru fiecare localitate. 

2.5 Studiul pilot 
Broșura studiului (Anexa 2), formularele de consimțământ informat (Anexa 3) și software-

ul necesar pentru colectarea datelor au fost pre-testate utilizând un număr de 10 voluntari 

pentru a valida  formularea, claritatea, ordinea întrebărilor și eventualele probleme tehnice. 

În plus, echipa locală de anchetatori a efectuat aproximativ 30 de interviuri în București pentru a 

dobândi experiența necesară realizării corecte a interviurilor de valorizare. 

Toți intervievatorii au participat la una dintre cele trei sesiuni de instruire de două zile și jumătate care 

s-au desfășurat în București și respectiv Sibiu. Intervievatorii au fost rugați să citească ghidul 

intervievatorului și să se familiarizeze cu instrumentele de colectare a datelor înainte de 

instruirea față în față. La finalul instruirii, toți intervievatorii au efectuat câte cinci interviuri în 

București/Sibiu, cu respondenți test selectați din spitale și școli. Echipa locală de anchetatori a 

evaluat calitatea acestor interviuri pilot și a oferit feedback personalizat fiecărui intervievator. În urma 

analizei nivelului de însușire a tehnicii de intervievare oglindite prin rezultatele celor cinci interviuri 

test, au fost selectați 20 de intervievatori, restul fiind considerați ca fiind rezerve. Intervievatorii 

au fost selectati dintre membrii asociațiilor de pacienți și din rețeaua naționață de evaluatori de 

servicii de sănătate, recunoscuți ca atare de către Autoritatea Națională a Managementului 

Calității în Sănătate din România, având în vedere și distanța dintre localitatea de domiciliu și 

localitatea în care urmează să se efectueze cercetarea. 
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Figura 4   Distribuția localităților în funcție de localitatea de reședință a operatorului și volumul de muncă Regiunea 

– Sud/Sud-Est 
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Figura 5   Distribuția localităților în funcție de localitatea de reședință a operatorului și volumul de muncă Regiunea 

– Centru/Centru-Vest 

2.5.1 Colectarea datelor 
Operatorii au efectuat interviuri față în față la domiciliul respondenților folosind 

laptopuri conectate la un server online securizat (EQ-VT software V. 2.1). Pentru a facilita re-

ceptivitatea respondenților față de studiu au fost puse la dispoziția publicului larg o serie de 

informații prin intermediul rețelelor de socializare și, acolo unde a fost posibil, s-a încercat 

includerea de date privind cercetarea pe site-urile localităților incluse prin intermediul 

paginii de Facebook sau pagina de internet a localității respective (dacă aceasta exista). O 

altă modalitate a constat în contactarea membrilor cheie ai comunității (în localitățile rurale a 

fost contactat primarul pentru informare și solicitarea de sprijin). În unele localități rurale 

au fost desfășurate sesiuni de sensibilizare referitor la utilitatea și metodologia interviului. 

2.5.2 Chestionarul de studiu 
Sondajul a constat într-un interviu asistat de calculator care utilizează o versiune a software-ului 

EQ-VT pe care a dezvoltat-o Fundația EuroQol pentru studiile de valorizare desfășurate în diferite 

țări pentru instrumentul EQ-5D. [25] Setul de valori pentru versiunea EQ-5D-3L este determinat
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folosind versiunea cea mai actualizată a protocolului EQ-VT (Stolk, Ludwig și colab.) (Oppe, Devlin 

et al., 2014). 

Interviul include următoarele secțiuni: 

1. Întrebări generale privind sexul, vârsta și antecedente personale sau ale unor terți din 

familie privind boli grave.  

2. La început, respondenților li s-a cerut să valorizeze două exemple generice, raportate la 

starea unei persoane nevoite să utilizeze scaunul cu rotile (având dificultăți grave de 

deplasare, indiferent de afecțiunea cauzatoare) și trei stări de sănătate descrise prin 

combinații ale răspunsurilor la EQ-5D (o stare bună, una medie și una gravă), pentru a se 

obișnui cu activitatea de valorizare.  

3. Valorizarea diferitelor stări de sănătate propriu-zise se face folosind tehnica “trocului 

compozit de timp” (cTTO). În această secțiune respondenții au fost rugați să-și imagineze 

că trăiesc într-o stare de sănătate afectată pentru o perioadă definită de timp (10 ani) și 

li se cere să indice anii de viață la care ar fi dispuși să renunțe pentru a evita să trăiască în 

starea de sănătate afectată respectivă (în cazul stărilor considerate a fi mai bune decât 

moartea). Valorile pentru stările mai rele decât moartea sunt obținute folosind TTO cu un 

timp de inducere a bolii de 10 ani urmați de 10 ani în starea care urmează a fi evaluată. 

(notă: au fost alese tehnicile cTTO deoarece permit o evaluare mai consecventă a valorilor 

negative decât abordarea TTO convențională, deoarece nu necesită o rescalare arbitrară 

a valorilor și apar mai puține inconsecvențe de răspuns, sporind înțelegerea 

respondentului privind sarcina atunci când starea de sănătate mai gravă decât moartea îi 

este prezentată (Janssen, Oppe și colab., 2013). Aplicația oferă aleator, după un algoritm 

prestabilit, un număr de stări.  

4. Ulterior respondenții au completat chestionarul EQ-5D-3L. (notă: EQ-5D-3L măsoară 

starea de sănătate utilizând aceleași cinci dimensiuni ca și versiunea 5L, singura diferență 

fiind că fiecare dimensiune are doar trei nivele, respectiv "fără probleme", "unele 

probleme" și "probleme extreme". 

5. Sondajul se încheie cu o serie de întrebări socio-demografice privind tipul de reședință, 

etnia, îngrijirea și statutul de părinte, educația în domeniul sănătății (o întrebare care 

explorează nivelul de încredere al respondentului atunci când interacționează cu 

profesioniștii din domeniul sănătății), preferința pe durata sau calitatea vieții, starea 

civilă, nivelul educației, religia (afilierea, religiozitatea generală, participarea la serviciile 

religioase, rugăciunea), statutul ocupării forței de muncă și venitul. Aceste date au

menirea de a face diferențierea dintre diferite categorii de populație (vezi Anexa 4). 

2.6 Controlul calității datelor 
Procesul de control al calității datelor (QC) a urmat recomandările celei mai recente versiuni a 

protocolului EQ-VT.[26,27] Un instrument online de control al calității dezvoltat de către Fundația 
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EuroQoL a fost folosit pentru a evalua performanța operatorilor. Acest instrument determină 

conformarea la cerințele protocolului, având menirea de a determina prin analize statistice 

automatizate efectele induse de operatori și valorile medii obținute corelate cu severitatea 

stărilor de sănătate [28] și a fost utilizată de echipa locală de investigatori pentru a oferi feedback 

personalizat prin intermediul apelurilor telefonice către toți operatorii. Controlul de calitate a 

fost executat după ce fiecare operator a efectuat o rundă de 10 interviuri. Interviurile au fost  

marcate ca neconforme în cazul în care explicațiile oferite pentru primele două exemple durează 

mai puțin de 3 min, dacă elementul mai rău decât moartea nu este prezentat în exemple, în cazul 

în care durata sarcinilor cTTO este mai mică de 5 min, sau în cazul în care valoarea acordată stării 

de sănătate cei mai rele decât moartea este cu cel puțin 5 ani mai mare decât valorizarea stării

cu cea mai mică valoare. Operatorii cu performanțe slabe au fost reinstruiți printr-o sesiune Skype 

și ulterior eliminați din echipă dacă nu s-a observat nicio îmbunătățire după recalificare. De 

asemenea, au fost efectuate verificări ale implementării "traseului randomizat". Echipa locală de 

anchetatori a contactat telefonic o selecție aleatorie de respondenți (10%), într-un interval de 

maxim două săptămâni, pentru a verifica efectuarea interviurilor, numerele de telefon ale 

respondenților fiind ulterior șterse din evidența, conform protocolului asumat la informarea 

Autorității pentru protecția datelor cu un caracter personal. 

3. Analiza 
Pe baza datelor culese (Anexa 5) s-a dezvoltat un model de regresie ponderată (Anexa 6). 

Alegerea este motivată de prezența heteroscedasticității în date. Metoda este o variantă 

generalizată a metodei celor mai mici pătrate ce permite ca matricea de covarianță să fie diferită 

de matricea identitate. În cazul în care matricea de covarianță este o matrice diagonală, regresia 

ponderată este și un caz particular al metodei celor mai mici pătrate generalizate. 

Variabila dependentă este cTTO, iar cele independente sunt variabile dummy incrementale 

create pe baza răspunsurilor individuale. Astfel, pentru fiecare nivel de intensitate (pe scala de la 

1 la 3, unde 3 reprezintă  probleme mari de sănătate), variabila dummy ia valoarea 1 dacă pentru 

dimensiunea respectivă respondentul a ales nivelul i sau peste. Mai precis, pentru dimensiunea 

mobilitate, MO2 va lua valoarea 1 dacă respondentul a evaluat starea sa pe această dimensiune 

ca fiind 2 sau 3, în caz contrar MO2=0. 

Modelul obținut este valid din punct de vedere statistic (F=178.3, Sig. < 0.001), variabilele 

independente explicând 51% din variația cTTO. Toți coeficienții modelului sunt semnificativi (p-

value < 0.05) și consistenți, stările de sănătate mai bune fiind asociate cu un număr mai mic de 

ani de viață la care respondentul este, în medie, dispus să renunțe. Modelul estimat este: 

TTO=1-

(0.037+0.028*MO2+0.399*MO3+0.039*SC2+0.241*SC3+0.024*UA2+0.139*UA3+0.53*PD2+0.2

43*PD3+0.039*AD2+0.112*AD3) 

unde: 
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MO - mobilitate (mobility) 

SC - îngrijire personală (self-care) 

UA - activități obișnuite (usual activity) 

PD - durere și disconfort (pain and discomfort) 

AD - anxietate și depresie (anxiety and depression) 

1 - fără probleme de sănătate 

2 - unele probleme de sănătate 

3 - probleme mari de sănătate 

Distribuția persoanelor in funcție de instrumentul EQ-5D au fost calculate și stratificate prin 

variabile socio-demografice. 

Răspunsurile respondenților la sistemul de descriptiv EQ-5D au fost valorizate folosind seturile 

de valori și sunt prezentate statisticile descriptive (media, abaterea standard, cuartilele) pe grupe 

de vârstă și sex (fiind valorile considerate de referința pentru valoarea Indexul 

setului/utilitarului). Aceleași statistici rezumative stratificate pe grupe de vârstă și sex au fost, de 

asemenea, determinate pentru EQ-VAS (de exemplu, normele de populație pentru EQ-VAS). 

Efectele diferitelor variabile asupra valorizării stărilor de sănătate, precum capacitatea de a 

înțelege problemele de sănătate sau nivelul de religiozitate, au fost, de asemenea, examinate. 

Aceste efecte fost analizate folosind modele de regresie liniară simplă și multiplă, care au avut ca 

variabilă dependentă scorurile TTO. Alte variabile explicative luate în considerare pentru aceste 

modele au fost vârsta, sexul, mediul de rezidență (urban/rural) și nivelul de educație. 

Implicarea pacientului și a publicului 

Pacienții nu au fost implicați în elaborarea întrebărilor din studiu sau în designul studiului. Unii 

dintre intervievatorii instruiți care au efectuat colectarea datelor în studiu sunt membri ai 

asociațiilor de pacienți din România. În proiectarea fișelor de informare a participanților au fost 

incluse propuneri ale membrilor publicului. 

Rezultatele acestei cercetări vor fi comunicate în două ateliere publice cu autoritățile locale și 

membrii asociațiilor de pacienți și vor fi, de asemenea, disponibile online la adresa la adresa http: 

www.romaniacurata.ro/valuemed/ 
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3.1 Rezultate și concluzii 

În Anexa 7 este prezentat setul de valori specifice celor 243 de stări de sănătate ale 

instrumentului EQ-5D-3L. *1 

Studiul nostru estimează, pentru prima dată în România, seturile de valori și valorile normative 

pentru populație pentru chestionarele EQ-5D. Aceasta contribuție va constitui o etapă esențială

de dezvoltare pentru continuarea utilizării HTA în România, deoarece poate duce la o luare a 

deciziilor în asistența medicală mai transparentă și mai consistentă și la o utilizare mai eficientă 

a resurselor locale.  

De asemenea, va oferi pentru prima dată o măsură a stării de sănătate a populației generale din 

România. Acest lucru ar putea contribui la intervenții și politici de sănătate publică mai bune 

pentru grupurile vulnerabile sau diverse categorii de pacienți.  

Evaluarea cost-eficacității medicamentelor pentru includerea listei de medicamente gratuite și 

compensate se face prin raportare la studiile care au fost efectuate în țări avansate economic, 

respectiv Franța, Germania, Marea Britanie (dar și Scoția separat). Prezenta determinare a 

indexului de valori EQ-5D specifice României demonstrează că ipoteza unor percepții diferite ale 

populației din țara noastră privind calitatea vieții din diferite stări de sănătate diferă semnificativ, 

ceea ce demonstrează necesitatea acestor valori locale (figura 6, 7, 8, 9.) 

Figura 6 – rezultate valori cTTO în stările utilizate spre valorizare în România 

                                                        
1 Agregarea datelor s-a făcut folosind doar 1450 de interviuri, agregarea finală incluzând totalitatea datelor fiind 
accesibilă pe pagina de internet a proiectului.  
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Figura 7 Comparație între rezultate valori cTTO în stările utilizate spre valorizare în Germania și Marea Britanie.  

Se constată diferențe mici între rezultate ceea ce face ca studiile de cost-eficacitate bazate pe 

valorile din UK să poată fi utilizate și în Germania. 

Figura 8 Comparație între rezultate valori cTTO în stările utilizate spre valorizare în Germania și Romania. 
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Figura 9 Comparație între rezultate valori cTTO în stările utilizate spre valorizare în România și Marea Britanie.  

Valorizările din cele două țări denotă diferențe care, în special în stările grave, pot atinge chiar 

0,5 unități (utilități), ceea ce impune utilizarea unei scale de valori specifice țării noastre.  

Nu în ultimul rând, această cercetare este cel mai mare studiu realizat în România pe calitatea 

vieții asociate stării de sănătate. 

3.2 Limitări 
Studiul nostru are un anumit număr de limitări și dificultăți de implementare.  

În primul rând, respondenții au fost selectați folosind „regula aniversării”. „Regula zilei de 

naștere” este considerată o procedură de cvasi-probabilitate de selectare a respondenților [34], 

dar este cea mai ușoară și mai puțin consumatoare de timp în ceea ce privește pregătirea și 

administrarea intervievatorilor. De asemenea, a fost implementat cu rezultate bune în alte 

sondaje reprezentative din România și din alte țări. [28] 

Valorile rezultate în urma sondajului sunt ajustate ținând cont și de cele mai recente date de 

recensământ disponibile, mai exact a datelor de recensământ din 2011. Din 2011, rata migrației 

a crescut în România, țara având în prezent cea mai mare creștere a dimensiunii populației sale 

din diaspora după Siria [29]. Din păcate, datele recensământului din 2011 nu au fost încă 

actualizate cu cele mai recente date despre numărul exact de emigranți români [30, 31], astfel 

încât ponderile noastre ar putea să nu corecteze cu exactitate reprezentativitatea rezultatelor.  

Durata medie a interviului a fost în jurul a 60 de minute, inclusiv obținerea acordului 

participantului și informarea privind utilitatea acestui demers. În multiple situații, 
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respondenții dar și intervievatorii s-au plâns de dificultatea de a rămâne concentrați pentru 

această perioadă de timp. 

Fluctuația operatorilor de interviu a fost peste așteptări, mai mulți dintre primii 20 de operatori 

fiind în final înlocuiți. În mod optim, cercetarea ar fi trebuit să fie finalizată de un număr estimat 

de 15-16 operatori, pentru ca fiecare să efectueze peste o sută de interviuri, dobândind și 

menținând abilitățile de desfășurare a interviului. În bună măsură, acest obiectiv s-a dovedit a fi 

prea ambițios raportat la dorința noastră de a efectua interviul incluzând persoane din întreaga 

țară, pentru a fi cât mai reprezentativ, numărul mare de persoane intervievate, tehnica aleasă 

(față în față).  

O reală dificultate a reprezentat-o deplasarea și cazarea în zonele rurale trase la sorți, aflate 

adesea la distanțe apreciabile de localități urbane mari, din care ar fi urmat să se efectueze 

selecția de operatori, membri ai asociațiilor de pacienți. Dificultăți suplimentare au fost generate 

de perioada de debut a studiului, iarna, accesul fiind îngreunat.  

În schimb, spre surprinderea noastră, au fost raportate dificultăți mai mari de relaționare în 

zonele urbane, populația fiind foarte suspicioasă la interacțiunea cu operatorii, în special ca 

urmare a numeroaselor cazuri de excrocherii mediatizate în ultimii ani.  

Proiectul a luat in considerare plata operatorilor, activitatea depusă fiind mult prea consumptivă

pentru a fi efectuată benevol. Dublarea salariului minim survenită între perioada elaborării 

proiectului, aprobarea și punerea lui în practică a reprezentat, în fapt, un factor demotivator, 

plățile devenind insuficient de motivante. Nu a fost luată în calcul nici un fel de stimulare 

materială, fie ea și simbolică, a respondenților, ceea ce a făcut ca demersurile intervievatorilor să 

fie mai dificile. 

3.3 Etică și diseminare 
Studiul a fost aprobat de Comisia Națională de Bioetică a Medicamentului și a Dispozitivelor 

Medicale a Academiei de Științe Medicale din România.  

Toate interviurile au avut în vedere grija și respectul pentru etnia, religia, limba, orientarea 

sexuală sau nivelul de alfabetizare al participanților.  

Tuturor participanților li s-a acordat suficient timp pentru a citi broșura de informare a studiului 

și pentru a pune întrebări și a discuta despre preocupările privind participarea potențială la 

studiu.  

Toate materialele studiului au fost pretestate cu voluntari cu scopul de a încerca să se asigure că 

informația este simplă iar cuvintele sunt ușor de înțeles.  

Respondenții și-au dat acordul scris pentru participare la studiu și utilizarea informațiilor culese 

în urma interviului (singura dată cu caracter personal utilizată a fost numărul de telefon, șters 

ulterior din evidență).  

http://www.adsm.ro/ro/comisia+nationala+de+bioetica+a+medicamentului+si+a+dispozitivelor+medicale
http://www.adsm.ro/ro/comisia+nationala+de+bioetica+a+medicamentului+si+a+dispozitivelor+medicale
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Planul de diseminare pentru acest proiect include livrabile pentru comunitatea științifică (articole 

științifice și prezentări de conferințe) și pentru publicul larg. În perioada imediat următoare, vor 

fi organizate două ateliere publice cu autorități locale, medici și asociații ale pacienților pentru a 

difuza rezultatele studiului către un public mai larg.  

La sfârșit, seturile de date anonimizate cu valorile de referință ale EQ-5D specifice României vor 

fi depuse într-un depozit centralizat (Zenodo), pentru a fi disponibile tuturor cercetătorilor care 

efectuează studii privind calitatea vieții asociate stării de sănătate din România. 

3.4 Mulțumiri 
Autorii doresc să le mulțumească doamnelor Kristina Ludwig și Elly Stolk de la Fundația de 

cercetare EuroQoL precum și doamnei dr. farm Elena Olariu de la Universitatea din Newcas-

tle UK, pentru comentariile lor cu privire la Protocolul studiului general al populației și sprijinul 

oferit în timpul configurării acestuia. Mulțumim, de asemenea, finanțatorilor și partenerilor din 

cadrul proiectului, fără de care apariția acestui raport de cercetare nu ar fi fost posibilă. 

Dorim să adresăm mulțumiri și intervievatorilor noștri și în special membrilor asociațiilor de 

pacienți din Romania care și-au oferit ajutorul în realizarea interviurilor. 
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Anexa 1 - Instrumentul EQ-5D-3L 

A. Completarea formularului EQ-5D-3L propriu-zis 

a. Faceți clic pe una din casetele care descriu cel mai bine starea dvs. de sănătate. 

MOBILITATE 

1. Nu am probleme cu mersul pe jos 

2. Am probleme cu mersul pe jos 

3. Sunt țintuit la pat 

b. AUTOÎNGRIJIRE 

1. Nu am probleme cu auto-îngrijirea 

2. Am probleme cu spălarea sau îmbrăcarea mea 

3. Nu pot să mă spăl sau să mă îmbrac 

c. ACTIVITĂȚI UZUALE (de exemplu munca, învățatul, activități casnice, activități 

desfășurate cu familia sau recreaționale) 

1. Nu am probleme cu desfășurarea activităților mele obișnuite 

2. Am probleme cu desfășurarea activităților mele obișnuite 

3. Nu îmi pot îndeplini activitățile obișnuite 

d. DURERE/ DISCONFORT 

1. Nu am dureri sau disconfort 

2. Am dureri moderate sau disconfort 

3. Am dureri extreme sau disconfort 

e. ANXIETATE / DEPRESIE 

1. Nu sunt anxios sau deprimat 

2. Sunt moderat anxios sau deprimat 

3. Sunt extrem de anxios sau deprimat 
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B. Exemplu de întrebări puse pentru valorizarea intrumentului EQ-5 

Trocul de Timp (TTO) pentru 3 stări de sănătate EQ-5D-3L 

Respondentul evaluează 3 stări de sănătate ipotetice EQ-5D-3L descrise după cum urmează:

Care este mai bună, Viața A, Viața B, sau sunt aproximativ egale?

Viața A: 10 ani în sănătate completă urmată de moarte 

Viața B: 10 ani în starea de sănătate descrisă mai jos, urmată de deces. 

Starea de sănătate: unele probleme în mersul pe jos, unele probleme de spălare sau 

îmbrăcăminte, nici o problemă în desfășurarea activităților mele obișnuite, durere moderată 

sau disconfort, moderat anxios sau deprimat.  
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Anexa 2 - Broșură informare intervievat 

Vă invităm să participați la studiul privind  

sănătatea și calitatea vieții în România! 

E bine de știut: 

 Datele culese ne vor ajuta să înțelegem cu ce probleme de sănătate suntem noi dispuși să 
acceptăm să trăim în țara noastră, în cazul teoretic în care am avea de ales.   

 Participarea în studiu este voluntară, adică nu sunteți constrâns să participați. Decizia de a 
participa vă aparține, însă, prin contribuția dumneavoastră valoarea științifică a studiului 
nostru va crește.   

 Puteți oricând să renunțați la participarea la studiu, fără nicio explicație. 

 Vom folosi datele din studiu în scop științific și în beneficiul întregii societăți și nu în scop 
comercial.  

Despre ce este vorba în studiul Sănătatea și Calitatea Vieții în România? 

În viața de zi cu zi, fiecare dintre noi are gusturile și plăcerile lui. Chiar dacă nu ne place să ne 

gândim prea des la lucrurile acestea și în ceea ce privește sănătatea și bolile, fiecare dintre noi are 

opiniile și preferințele lui. De exemplu, dumneavoastră ați putea fi mai dispus să acceptați să trăiți 

suferind din când în când de durere, pe când vecinul dumneavoastră ar prefera mai degrabă să 

aibă probleme cu mersul decât să îl doară ceva.  

Opiniile sau preferințele dumneavoastră pentru anumite probleme de sănătate sunt 

importante pentru noi. Acestea ne pot ajuta să aflăm ce fel de medicamente, dispozitive medicale 

sau intervenţii ne ajută cel mai mult pe noi, aici, în România, și ce se poate face ca ele să fie 

disponibile pentru toată lumea.  

De ce se face acest studiu? 

Pentru a afla importanța pe care o acordă populația din țara noastră diferitelor probleme de 

sănătate cu care se confruntă.  

Acest lucru ne va ajuta să stabilim scorurile și valorile naționale a două chestionare de evaluare 

a calității vieții asociate stării de sănătate (EQ-5D-3L și EQ-5D-5L). 

Ce trebuie să fac dacă particip? 

Dacă acceptați să participați, va trebui să vă exprimați în scris acest acord. Apoi, opiniile 

dumneavoastră vor fi culese în cadrul unui interviu. În măsura în care sunteți de acord, interviul va 
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fi înregistrat audio-video pentru a fi folosit pentru instruirea ulterioară a altor operatori de interviu. 

În cadrul interviului va trebui mai întâi să ne răspundeți la câteva întrebări referitoare la starea 

dumneavoastră de sănătate. De exemplu, vă vom ruga să ne indicați, pe o scală de la zero la o sută, 

cât de bună sau rea este starea dumneavoastră de sănătate. După aceea, va trebui să alegeți între 

mai multe scenarii privind starea de sănătate: de exemplu, între a trăi timp de 10 ani cu anumite 

probleme de sănătate sau a trăi mai puțini ani dar fără nicio problemă de sănătate. La sfârșit, vă 

vom descrie diferite scenarii de stări de sănătate și va trebui să ne indicați cu care dintre ele ați fi 

mai dispus să acceptați să trăiți. Vom folosi aceste informații pentru a determina la nivel național 

cu cel fel de probleme de sănătate sau suferințe este dispusă populația din țara noastră să trăiască, 

dacă ar avea de ales. 

Apoi, va trebui să ne răspundeți la câteva întrebări, cum ar fi de exemplu întrebări legate de 

vârsta dumneavoastră, numărul de ani de școală, numărul de copii, religia sau originile 

dumneavoastră etnice, sau problemele de sănătate pe care le aveți. 

Vom folosi aceste informații pentru a determina pe ce anume pun accent oamenii din țara 

noastră când este vorba de calitatea propriei vieți și ce se poate face pentru a crește această 

calitate a vieții. 

Cât timp va dura studiul? 

Aceasta este singura noastră întrevedere. Dacă acceptați să participați, opiniile 

dumneavoastră vor fi culese în cadrul unui interviu care va dura aproximativ 45 de minute. 

De ce eu? 

Pentru că avem nevoie de cât mai multe persoane pentru ca opțiunile exprimate în studiul 

nostru să fie cât mai apropiate de structura demografică a țării. La fel ca dumneavoastră, toate 

persoanele intervievate vor fi selectate aleatoriu (ca și când ar fi fost trase la sorți).  

Mi se va întâmpla ceva neplăcut dacă particip? 

Nu, nu aveți nimic de pierdut sau de suferit dacă participați  

Dar voi avea vreun avantaj? 

Veți contribui la o cercetare care ar putea fi folosită pe viitor pentru a îmbunătăți serviciile de 

sănătate din țara noastră, făcându-le mult mai accesibile tuturor. 

Se va ști cine sunt dacă particip ?  

Nu, numele dumneavoastră nu va apărea în niciuna din publicațiile sau rapoartele studiului. 

Prelucrarea datelor furnizate se va face strict anonim. Nu va ști nimeni, nici măcar vecinii, 

răspunsurile oferite de dumneavoastră. Răspunsurile dumneavoastră sunt secrete, adică sunt 

păstrate în strictă confidențialitate.  
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Ce trebuie să știu cu privire la protecția datelor cu caracter personal? 

Vom prelucra datele furnizate de dumneavoastră în cadrul studiului nostru în conformitate cu 

prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 

Societatea Academică Română va folosi datele furnizate de dumneavoastră acționând ca

operator de date fiind responsabil pentru protecția și folosirea corectă a datelor dumneavoastră. 

Datele cu caracter personal, furnizate de persoane fizice identificabile care și-au exprimat 

acordul de a participa la o cercetare științifică, sunt întotdeauna prelucrate de către Societatea

Academică Română doar în acele cazuri în care prelucrarea este necesară pentru interesul public. 

Chiar dacă datele obţinute în cadrul interviului nu necesită identificare în vederea prelucrării, 

numele şi prenumele dvs. precum şi numărul de telefon vă vor fi solicitate pentru verificarea prin 

sondaj a efectuării interviului faţă în faţă, de către operatorul împuternicit. Singurele persoane 

care vor avea acces la aceste date vor fi operatorul de interviu și persoana împuternicită cu 

asigurarea controlului de calitate a studiului din cadrul echipei decercetare, care vă va contacta 

pentru a verifica realizarea interviului. 

Operaţia de verificare a realizării interviului se va efectua în limita a 10 zile lucrătoare de la 

realizarea interviului, după care numele, prenumele şi numărul de telefon se vor şterge definitive, 

printr-o procedură declarată, din evidenta Societății Academice Române. Drept urmare, drepturile 

dumneavoastră prevăzute de regulamentul (UE) 2016/679 (de accesare, modificare, 

restricționare, ștergere sau portabilitate a datelor) se pot exercita doar în limita acestui interval 

de timp, după care nu va mai fi posibil să se identifice persoana de la care au fost obţinute anumite 

date. 

Nici una din datele culese în cadrul studiului nostrunu vor fi transferate sau prelucrate înainte 

ca acestea să-şi piardă caracterul personal ca urmare a distrugerii informaţiilor legate de numele 

persoanei și a numărului de telefon. 

Datele obținute de la dumneavoastră vor fi prelucrate și concluziile la care vom ajunge vor fi

prezentate la nivel de grup (adică fără că răspunsurile dumneavoastră să poată fi identificate) și 

comunicate în reviste de specialitate și la conferințe științifice. 

De asemenea, datele obținute de la dumneavoastră, după ce şi-au pierdut caracterul personal 

prin anonimizare, vor fi arhivate sub forma unei baze de date, pentru a putea fi accesibile şi folosite 

pe viitor și de către alți cercetători. În niciun caz nu veți putea fi identificat, identitatea 

dumneavoastrărămânând definitiv secretă. 

Dacă vă răzgândiți și nu doriți să folosim datele dumneavoastră, ne puteți comunica în scris 

acest lucru în cel mult 10 zile lucrătoare de la realizarea interviului. 
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În cazul în care doriți să aflați mai multe despre cum anume vom folosi datele furnizate de 

dumneavoastră puteţi contacta pe responsabilul cu protecţia datelor: 

 Cristian Ghingheș, cristian.ghinghes@sar.org.ro, Societatea Academică Română 

Dacă doriţi să faceţi o plângere în legătură cu modul în care utilizăm datele dumneavoastră cu 

caracter personal vă rugăm să îl contactaţi pe responsabilul cu protecţia datelor care va face tot 

posibilul să vă ajute: 

 Cristian Ghingheș, cristian.ghinghes@sar.org.ro, Societatea Academică Română 

Dacă nu sunteţi mulṭumiṭi cu răspunsurile oferite de responsabilii cu protecţia datelor puteţi 

contacta: 

 Autoritatea Naṭională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal–
datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro. 

Vreți să știți mai multe? 

Dacă vreți să știți mai multe despre studiu și concluziile sale, ne puteți suna la 0212.111.477 

de la SAR sau ne puteți scrie la office@sar.org.ro sau puteți intra pe http://www. 

romaniacurata.ro/valuemed  

Ce mai trebuie să știți ? 

Studiul nostru este realizat de către Societatea Academică din România, a fost aprobat de 

către Comisia Națională de Bioetică a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România. 

Studiul nostru a fost evaluat de către membrii Comisiei în condiții de imparțialitate și 

independență.  

Vă mulțumim că ați citit această broșură. 

http://www.valuemed.romaniacurata.ro/
http://www.valuemed.romaniacurata.ro/
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Anexa 3 - Acordul informat  

Acord de participare la cercetare   

Studiul QoLRO: VALUEMED Elaborarea de politici publice în domeniul sănătății prin utilizarea 

studiilor de evaluare a tehnologiilor medicale, 195/111603 

Bifați doar acele căsuțe care sunt adevărate în cazul dumneavoastră! 

A. Cu privire la participarea la studiu 

Ați citit sau v-au fost citite informațiile din broșura acestui studiu? Da Nu 

V-a fost explicat acest studiu? Da Nu 

Ați înțeles despre ce este vorba în acest studiu? Da  Nu 

Ați putut pune întrebări și vi s-a răspuns pe înțelesul dumneavoastră la 

acestea? 

Da Nu 

Sunteți de acord să participați în mod voluntar la studiu, adică să răspundeți  

la câteva întrebări?  

Da Nu 

Știți că puteți renunța să participați la studiu oricând pe parcursul interviului 

sau în următoarele 10 zile lucrătoare de la realizarea interviului? 

Da Nu  

B. Cu privire la datele cu caracter personal care vor fi prelucrate în cadrul studiului nostru 

Ați fost informat/ă că numele și prenumele dumneavoastră nu vor fi 

asociate sub nicio formă răspunsurilor oferite? 

Da Nu  

Ați fost informat/ă că echipa de cercetători nu va publică sau prelucra nicio 

informație prin care ați putea fi identificat? 

Da Nu  

Ați fost informat/ă că organizațiile menționate în broșura studiului vor administra  

datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în condiții de siguranță 

și numai pentru scopurile specificate în broșura care v-a fost prezentată? 

Da Nu 

Sunteți de acord ca datele furnizate de dumneavoastră, cum ar fi de 

exemplu vârsta, starea civilă, sexul, numărul de copii,nivel de școlarizare, 

veniturile, religia, originea etnică, starea de sănătate să fie procesate 

anonimizat pentru atingerea obietivelor formulate în broșura studiului 

(versiunea 22/07/2018)?   

Da Nu  

Ați fost informat că studiul nostru se desfășoară cu respectarea prevederilor 

Regulamentului (UE) 679/2016 și a drepturilor menționate în broșura 

studiului? 

Da Nu 

Sunteți de acord ca numele, prenumele şi numărul dumneavoastră de 

telefon, să fie păstrate timp de 10 zile lucrătoare (ulterior urmând a fi 

șterse), cu scopul strict pentru verificarea aleatorie, a faptului că datele au 

Da Nu  
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fost culese de un operator de interviu față în față cu dumneavoastră?

Sunteți de acord ca restul datelor culese, după ce își vor fi pierdut caracterul 

de date personale prin distrugerea informațiilor care asigură legatura cu 

dumneavoastră, să fie arhivate sub forma unei baze de date în repozitoriul 

de date Zenodo pentru a fi folosită în scopuri științifice și educative? 

Da Nu  

C. Folosirea ulterioară a datelor culese prin participarea dumneavoastră la studiu 

Ați fost informat/ă că toate datele culese vor fi prelucrate statistic, iar 

concluziile vor fi comunicate în reviste de specialitate și la conferințe științifice 

medicale? 

Da Nu 

Sunteți de acord ca datele furnizate de dumneavoastră să fie procesate sau 

folosite de alți cercetători pentru cercetări viitoare (în niciuna din aceste 

cercetări viitoare nu veți putea fi identificat)? 

Da Nu 

D. Semnătura 

Ați citit, semnat și datat dumneavoastră acest formular?   Da Nu  

V-a citit operatorul de interviu acest formular și ați semnat și datat 

dumneavoastră acest formular? 

Da Nu  

V-a citit operatorul de interviu acest formular și l-ați rugat pe el/ea să semneze  

și dateze acest formular în numele dumneavoastră? 

Da Nu  

Dacă acceptați să participați, vă rugăm să semnați mai jos: 

Am primit un exemplar, 

Participant 

Nume și prenume. . . ...........................................................      

Semnătura ......................................                             Dată . . . ..................................... 

Operator interviu 

Nume și prenume. . . ...........................................................      

Semnătura . . ...................................     Dată. ..................................... 

E. Date de contact 

Pentru informații suplimentare cu privire la studiul nostru, sunați telefon: 021. 211.14.77;  
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Anexa 4 - Întrebări cu caracter demografic specifice țării 

Întrebarea 1 

Locuiți în mediul  Rural  Urban 

Întrebarea 2 

Cărui grup etnic/căror grupuri etnice considerați că îi/

le aparțineți: 
a. Român 
b. Maghiar 
c. Rom/Țigan 
d. German 
e. Altă etnie. Care? ..... 
f. Nu știu 

Note pentru operatorii de interviu: 
 Opțiunea de răspuns a. „Român”este valabilă pentru toți acei respondenți care se 

consideră ca fiind: “Român, Aromân, Cic, Istroromân, Macedoromân, Meglenoromân, 
Vlah” 

 Opțiunea de răspuns b. „Maghiar” este valabilă pentru toți acei respondenți care se 
consideră ca fiind: “Maghiar, Ungur, Secui” 

 Opțiunea de răspuns c. „Rom” este valabilă pentru toți acei respondenți care se 
consideră ca fiind: “Rom, Băieș, Boldean, Caștal, Căldărar, Cărămidar, Cocalar, Gabor, 
Geambaș, Lăieș, Lăutar, Pletos, Rudar, Spoitor, Țigan, Țigan de mătase, Ursar, Vătraș, 
Zavragiu” 

 Opțiunea de răspuns d. „German” este valabilă pentru toți acei respondenți care se 
consideră ca fiind: “German, Landler, Neamț, Sas, Șvab, Țipțăr” 

Întrebarea 3 Romanian version 

Câți copii aveți? 

a. ....... 

b. Niciunul 

c. Refuz/Nu e cazul 

Întrebarea 4 

Romanian version 

Oferiți asistență sau îngrijire neplătită unei rude sau cunoscut din cauza unei afecțiuni sau a 

unei dizabilități? Vă rugăm să vă gândiți la toate tipurile de afecțiuni, cum ar fi dizabilitate 
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fizică, mentală, emoțională, cognitivă, comportamentală sau de dezvoltare, boli cronice sau 

psihice, orbire sau surzenie. De asemenea, vă rugăm să vă gândiți la toate tipurile de asistență, 

cum ar fi asistența sau îngrijirile medicale sau orice ajutor pentru îndeplinirea activitățile 

cotidiene (inclusiv supraveghere sau mementouri/aduceri aminte).   

a. Da 
b. Nu 
c. Nu știu 

Întrebarea 5 

Oferiți asistență sau îngrijire neplătită unei rude sau cunoscut cu creșterea/îngrijirea 
copiilor? 

a. Da 
b. Nu 
c. Nu știu 

Întrebarea 6 

Pe o scală de la 0 la 10, cât de încrezător sunteți că înțelegeți ce vă spune medicul/farmacistul 
sau asistentul medical când le vorbiți despre problemele dumneavoastră de sănătate? 

Deloc                       Extrem de Nu 

încrezător      încrezător         știu       

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 999 

Întrebarea 7 

Ce este mai important pentru dumneavoastră? (alegeți un singur răspuns) 

a. Să trăiți o viață sănătoasă, indiferent cât de lungă sau scurtă 

b. Să trăiți cât mai mulți ani, indiferent cât de buni sau proști 

c. Greu de spus, depinde. 

Întrebarea 8 

Care este în prezent starea dumneavoastră civilă? Care dintre următoarele descrieri vi se 

potriveşte cel mai bine? Sunteţi…? 

a. Căsătorit/ă sau locuiesc împreună cu un partner 

b. Separat/ă sau divorțat/ă și nu locuiesc în prezent cu un partener  

c. Văduv/ă şi nu locuiesc în prezent cu un partener  

d. Nu sunt /nu am fost căsătorit(ă) și n‐am locuit vreodată cu un partener  
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e. Nu ştiu/ Nu răspund 

Note pentru operatorii de interviu: 
Opțiunea de răspuns a. „Căsătorit/ă sau locuiesc împreună cu partenerul”este valabilă și pentru 

acei respondenți care se declară ca fiind necăsătoriți, văduvi, separați sau divorțați, dar care 

locuiesc împreună cu un partener.  

Întrebarea 9 

Care este ultima formă de învățământ pe care ați absolvit‐o? (Dacă urmați în prezent o formă 

de învățământ, vă rugăm să ne spuneți care este nivelul cel mai înalt pe care l-ați atins până în 

momentul de față) 

a. Fără școală  

b. Școală primară 

c. Gimnaziu 

d. Școală profesională / de ucenici (de arte, meserii) 

e. Liceu 

f. Școală post-liceală și/sau de maiștri 

g. Facultate 

h. Facultate – subingineri sau colegiu 

i. Studii post-universitare (Master/ Doctorat) 

j. Nu știu / Nu răspund 

Întrebarea 10a 

Considerați că aparțineți vreunei religii? 

a. Da 

b. Nu 

c. Nu știu / Nu răspund 

Note pentru operatorii de interviu: 

Dacă respondentul alege opțiunea a. „Da”, vă rugăm să mergeți la întrebarea 9b.  

Dacă respondentul alege optiunea b. „Nu”, vă rugăm să mergeți la întrebarea 9c.  
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Întrebarea 10b 

Numai pentru cei care au răspuns “Da” la întrebarea anterioară (9a) 

Care anume? 

a. Creştin-ortodoxă 

b. Romano-catolică 

c. Protestantă (reformată, luterană, unitariană, etc) 

d. Greco-Catolică 

e. Neoprotestantă (baptistă, penticostală, adventistă, etc) 

f. Martorii lui Iehova 

g. Musulmană 

h. Mozaică 

i. Alta. Care?_______________ 

Note pentru operatorii de interviu: 

Opțiunea de răspuns a. Creştin-ortodoxă: este valabilă pentru toți acei respondenți care se 

consideră ca fiind: ortodocşi, creştini-ortodocşi (Biserica Ortodoxă Română), ortodocşi sârbi 

(Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timișoara), creştini de rit vechi (lipoveni; Biserica Ortodoxă Rusă de 

Rit Vechi din România), armeni (Biserica Ortodoxă Orientală).  

Opțiunea de răspuns c. Protestantă: este valabilă pentru toți acei respondenți care se consideră 

ca fiind: evanghelici de confesiune augustană (Biserica Evanghelică de Confesiune Augustană din 

România),evanghelici luterani (Biserica Evanghelică Lutherană din România), reformați (Biserica 

Reformată din România), unitarieni (Biserica Unitariană din Transilvania).   

Opțiunea de răspuns e. Neoprotestantă: este valabilă pentru toți acei respondenți care se 
consideră ca fiind:baptişti (Cultul Creștin Baptist – Uniunea Bisericilor Creștine Baptistedin 
România), adventişti de ziua a şaptea(Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea), penticostali (Cultul 
Creștin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică), creştini după evanghelie (Biserica Creștină 
după Evanghelie din România – Uniunea Bisericilor Creștine după Evanghelie din România), 
evanghelici români (Biserica Evanghelică Română) 

Întrebarea 10c 

Numai pentru cei care au răspuns “NU” la întrebarea 9a 

Aţi aparţinut vreodată vreunei religii sau confesiuni religioase?  

a. Da 

b. Nu 

c. Nu știu / Nu răspund 
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Întrebarea 10d 

Romanian version 

Numai pentru cei care au răspuns “Da” la întrebarea anterioară (9c) 

Care anume? 

a. Creştin-ortodoxă 

b. Romano-catolică 

c. Protestantă (reformată, luterană, unitariană, etc) 

d. Greco-Catolică 

e. Neoprotestantă (baptistă, penticostală, adventistă, etc) 

f. Martorii lui Iehova 

g. Musulmană 

h. Mozaică 

i. Alta. Care?_______________ 

Note pentru operatorii de interviu: 

Opțiunea de răspuns a. Creştin-ortodoxă: este valabilă pentru toți acei respondenți care se 

consideră ca fiind: ortodocşi, creştini-ortodocşi (Biserica Ortodoxă Română), ortodocşi sârbi 

(Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timișoara), creştini de rit vechi (lipoveni; Biserica Ortodoxă Rusă de 

Rit Vechi din România), armeni (Biserica Ortodoxă Orientală).   

Opțiunea de răspuns c. Protestantă: este valabilă pentru toți acei respondenți care se consideră 

ca fiind: evanghelici de confesiune augustană (Biserica Evanghelică de Confesiune Augustană din 

România),evanghelici luterani (Biserica Evanghelică Lutherană din România), reformați (Biserica 

Reformată din România), unitarieni (Biserica Unitariană din Transilvania).   

Opțiunea de răspuns e. Neoprotestantă: este valabilă pentru toți acei respondenți care se 
consideră ca fiind: baptişti (Cultul Creștin Baptist – Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din 
România), adventişti de ziua a şaptea (Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea), penticostali (Cultul 
Creștin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică), creştini după evanghelie (Biserica Creștină 
după Evanghelie din România – Uniunea Bisericilor Creștine după Evanghelie din România), 
evanghelici români (Biserica Evanghelică Română) 

saca 10c=Nu  mergeți la ÎNTREBAREA 11 

Întrebarea 11 

Romanian version 

ÎNTREBAREA DE MAI JOS SE ADRESEAZĂ TUTUROR RESPONDENŢILOR 
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Indiferent dacă îi aparțineţi sau nu unei religii, pe o scală de la 0 la 10, cât de religios aţi spune 

că sunteţi? 

Deloc                                                                  Foarte     Nu 

religios/ă                                                          religios/ă    ştiu 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 999 

Întrebarea 12 

În afara ocaziilor speciale precum nunţi, botezuri sau înmormântări, cât de des mergeţi la 

biserică? 

a. În fiecare zi 

b. De cîteva ori pe săptămână 

c. dată pe săptămână 

d. Cel puţin o dată pe lună 

e. Numai la sărbători 

f. Mai rar 

g. Niciodată 

h. Nu ştiu / nu răspunde 

Întrebarea 13 

În afara momentelor când sunteţi la biserică, cât de des vă rugaţi/spuneţi rugăciuni? 

a. În fiecare zi 

b. De cîteva ori pe săptămână 

c. dată pe săptămână 

d. Cel puţin o dată pe lună 

e. Numai la sărbători 

f. Mai rar 

g. Niciodată 

h. Nu ştiu / nu răspunde 

Întrebarea 14 

Care dintre următoarele categorii descrie cel mai bine situaţia dumneavoastră? 
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a. Încadrat în muncă în calitate de angajat sau angajator/angajat pe contpropriu 

b. Şomer (apt de muncă) 

c. Şomer (în incapacitatea de a munci datorită unei boli pe termen lung sau a unei 

invalidităţi) 

d. Pensionat 

e. Casnic/care îndeplinește sarcini casnice 

f. La şcoală/ elev/ student etc 

g. Nu știu / nu răspunde 

Note pentru operatorii de interviu: 

Dacă respondetul primește un salariu formal sauun salariu pentru muncă din afaceri de familie 

sau munci fermiere, vă rugăm codificați răspunsul cua. Încadrat în muncă în calitate de angajat 

sau angajator/angajat pe cont propriu  

Întrebarea 15 

Cum ați descrie venitul dumneavoastră lunar? Vă rugăm să considerați ca medie salariul mediu 

pe economie în valoare de 2,713 RON 

a. Mult peste medie 
b. Peste medie 
c. Mediu 
d. Sub medie 
e. Mult sub medie 
f. Nu știu / Nu răspund 
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Anexa 5 - Stările EQ-5D-3L evaluate 
Profile 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 11112 143 3.3 3.3 3.3 

11113 143 3.3 3.3 6.6 

11121 145 3.4 3.4 10.0 

11122 154 3.6 3.6 13.6 

11211 141 3.3 3.3 16.8 

11313 141 3.3 3.3 20.1 

12111 140 3.2 3.2 23.3 

12212 143 3.3 3.3 26.6 

12222 144 3.3 3.3 30.0 

12331 141 3.3 3.3 33.2 

13133 140 3.2 3.2 36.5 

13221 141 3.3 3.3 39.7 

21111 141 3.3 3.3 43.0 

21133 143 3.3 3.3 46.3 

21211 147 3.4 3.4 49.7 

21323 144 3.3 3.3 53.1 

21332 141 3.3 3.3 56.3 

22121 141 3.3 3.3 59.6 

22222 145 3.4 3.4 63.0 

22233 143 3.3 3.3 66.3 

23112 141 3.3 3.3 69.5 

23323 143 3.3 3.3 72.9 

31131 141 3.3 3.3 76.1 

31223 147 3.4 3.4 79.5 

32113 154 3.6 3.6 83.1 

32232 144 3.3 3.3 86.4 

32322 140 3.2 3.2 89.7 

33232 154 3.6 3.6 93.2 

33311 147 3.4 3.4 96.6 

33333 145 3.4 3.4 100.0 

Total 4317 100.0 100.0 
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Anexa 6 - Modelul de regresie utilizat 

Model Summaryb,c 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 .716a 0.512 0.510 1.38644 1.499 

a. Predictors: (Constant), ad3, ua2, sc3, mo2, pd2, mo3, sc2, pd3, 
ua3, ad2 
b. Dependent Variable: rev_value 

c. Weighted Least Squares Regression - Weighted by weight 

ANOVAa,b 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 3426.956 10 342.696 178.282 .000c 

Residual 3260.079 1696 1.922 

Total 6687.035 1706 

a. Dependent Variable: rev_value 

b. Weighted Least Squares Regression - Weighted by weight 

c. Predictors: (Constant), ad3, ua2, sc3, mo2, pd2, mo3, sc2, pd3, ua3, ad2 

Coefficientsa,b 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95.0% 

Confidence 
Interval for B 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) 0.037 0.010 3.841 0.000 0.018 0.055 

mo2 0.028 0.010 0.052 2.824 0.005 0.009 0.048 0.847 1.180 

mo3 0.399 0.026 0.282 15.452 0.000 0.349 0.450 0.864 1.158 

sc2 0.039 0.011 0.070 3.471 0.001 0.017 0.061 0.699 1.430 

sc3 0.241 0.021 0.208 11.359 0.000 0.199 0.282 0.859 1.164 

ua2 0.024 0.010 0.044 2.395 0.017 0.004 0.043 0.854 1.171 

ua3 0.139 0.020 0.141 6.990 0.000 0.100 0.178 0.709 1.411 

pd2 0.053 0.011 0.095 4.796 0.000 0.031 0.074 0.732 1.366 

pd3 0.243 0.020 0.236 12.034 0.000 0.204 0.283 0.747 1.339 

ad2 0.039 0.011 0.073 3.549 0.000 0.018 0.061 0.673 1.486 

ad3 0.112 0.016 0.146 6.821 0.000 0.080 0.144 0.630 1.587 

a. Dependent Variable: rev_value 

b. Weighted Least Squares Regression - Weighted by weight 
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mo2 – daca mobilitatea are valoarea 2  

mo3 – daca mobilitatea are valoarea 3 

sc2 – daca autoingrijirea are valoarea 2 

sc3 – daca autoingrijirea are valoarea 3 

ua2 – daca activitatile uzuale au valoarea 2 

ua3- – daca activitatile uzuale au valoarea 3 

pd2 - – daca durerea sau disconfortul are valoarea 2 

pd3- daca durerea sau disconfortul are valoarea 3 

ad2 - daca anxietatea sau depresia are valoarea 2 

ad3 - - daca anxietatea sau depresia are valoarea 3 
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Anexa 7 - Setul de valori index ale stărilor de sănătate corespunză-
toare instrumentului EQ-5D-3L 

MO SC UA PD AD TTO 5D-3L 1-TTO 

1 1 1 1 1 0.037 0.963 

1 1 1 1 2 0.076 0.924 

1 1 1 1 3 0.149 0.851 

1 1 1 2 1 0.09 0.91 

1 1 1 2 2 0.129 0.871 

1 1 1 2 3 0.202 0.798 

1 1 1 3 1 0.28 0.72 

1 1 1 3 2 0.319 0.681 

1 1 1 3 3 0.392 0.608 

1 1 2 1 1 0.061 0.939 

1 1 2 1 2 0.1 0.9 

1 1 2 1 3 0.173 0.827 

1 1 2 2 1 0.114 0.886 

1 1 2 2 2 0.153 0.847 

1 1 2 2 3 0.226 0.774 

1 1 2 3 1 0.304 0.696 

1 1 2 3 2 0.343 0.657 

1 1 2 3 3 0.416 0.584 

1 1 3 1 1 0.176 0.824 

1 1 3 1 2 0.215 0.785 

1 1 3 1 3 0.288 0.712 

1 1 3 2 1 0.229 0.771 

1 1 3 2 2 0.268 0.732 

1 1 3 2 3 0.341 0.659 

1 1 3 3 1 0.419 0.581 
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1 1 3 3 2 0.458 0.542 

1 1 3 3 3 0.531 0.469 

1 2 1 1 1 0.076 0.924 

1 2 1 1 2 0.115 0.885 

1 2 1 1 3 0.188 0.812 

1 2 1 2 1 0.129 0.871 

1 2 1 2 2 0.168 0.832 

1 2 1 2 3 0.241 0.759 

1 2 1 3 1 0.319 0.681 

1 2 1 3 2 0.358 0.642 

1 2 1 3 3 0.431 0.569 

1 2 2 1 1 0.1 0.9 

1 2 2 1 2 0.139 0.861 

1 2 2 1 3 0.212 0.788 

1 2 2 2 1 0.153 0.847 

1 2 2 2 2 0.192 0.808 

1 2 2 2 3 0.265 0.735 

1 2 2 3 1 0.343 0.657 

1 2 2 3 2 0.382 0.618 

1 2 2 3 3 0.455 0.545 

1 2 3 1 1 0.215 0.785 

1 2 3 1 2 0.254 0.746 

1 2 3 1 3 0.327 0.673 

1 2 3 2 1 0.268 0.732 

1 2 3 2 2 0.307 0.693 

1 2 3 2 3 0.38 0.62 

1 2 3 3 1 0.458 0.542 

1 2 3 3 2 0.497 0.503 

1 2 3 3 3 0.57 0.43 
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1 3 1 1 1 0.278 0.722 

1 3 1 1 2 0.317 0.683 

1 3 1 1 3 0.39 0.61 

1 3 1 2 1 0.331 0.669 

1 3 1 2 2 0.37 0.63 

1 3 1 2 3 0.443 0.557 

1 3 1 3 1 0.521 0.479 

1 3 1 3 2 0.56 0.44 

1 3 1 3 3 0.633 0.367 

1 3 2 1 1 0.302 0.698 

1 3 2 1 2 0.341 0.659 

1 3 2 1 3 0.414 0.586 

1 3 2 2 1 0.355 0.645 

1 3 2 2 2 0.394 0.606 

1 3 2 2 3 0.467 0.533 

1 3 2 3 1 0.545 0.455 

1 3 2 3 2 0.584 0.416 

1 3 2 3 3 0.657 0.343 

1 3 3 1 1 0.417 0.583 

1 3 3 1 2 0.456 0.544 

1 3 3 1 3 0.529 0.471 

1 3 3 2 1 0.47 0.53 

1 3 3 2 2 0.509 0.491 

1 3 3 2 3 0.582 0.418 

1 3 3 3 1 0.66 0.34 

1 3 3 3 2 0.699 0.301 

1 3 3 3 3 0.772 0.228 

2 1 1 1 1 0.065 0.935 

2 1 1 1 2 0.104 0.896 
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2 1 1 1 3 0.177 0.823 

2 1 1 2 1 0.118 0.882 

2 1 1 2 2 0.157 0.843 

2 1 1 2 3 0.23 0.77 

2 1 1 3 1 0.308 0.692 

2 1 1 3 2 0.347 0.653 

2 1 1 3 3 0.42 0.58 

2 1 2 1 1 0.089 0.911 

2 1 2 1 2 0.128 0.872 

2 1 2 1 3 0.201 0.799 

2 1 2 2 1 0.142 0.858 

2 1 2 2 2 0.181 0.819 

2 1 2 2 3 0.254 0.746 

2 1 2 3 1 0.332 0.668 

2 1 2 3 2 0.371 0.629 

2 1 2 3 3 0.444 0.556 

2 1 3 1 1 0.204 0.796 

2 1 3 1 2 0.243 0.757 

2 1 3 1 3 0.316 0.684 

2 1 3 2 1 0.257 0.743 

2 1 3 2 2 0.296 0.704 

2 1 3 2 3 0.369 0.631 

2 1 3 3 1 0.447 0.553 

2 1 3 3 2 0.486 0.514 

2 1 3 3 3 0.559 0.441 

2 2 1 1 1 0.104 0.896 

2 2 1 1 2 0.143 0.857 

2 2 1 1 3 0.216 0.784 

2 2 1 2 1 0.157 0.843 
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2 2 1 2 2 0.196 0.804 

2 2 1 2 3 0.269 0.731 

2 2 1 3 1 0.347 0.653 

2 2 1 3 2 0.386 0.614 

2 2 1 3 3 0.459 0.541 

2 2 2 1 1 0.128 0.872 

2 2 2 1 2 0.167 0.833 

2 2 2 1 3 0.24 0.76 

2 2 2 2 1 0.181 0.819 

2 2 2 2 2 0.22 0.78 

2 2 2 2 3 0.293 0.707 

2 2 2 3 1 0.371 0.629 

2 2 2 3 2 0.41 0.59 

2 2 2 3 3 0.483 0.517 

2 2 3 1 1 0.243 0.757 

2 2 3 1 2 0.282 0.718 

2 2 3 1 3 0.355 0.645 

2 2 3 2 1 0.296 0.704 

2 2 3 2 2 0.335 0.665 

2 2 3 2 3 0.408 0.592 

2 2 3 3 1 0.486 0.514 

2 2 3 3 2 0.525 0.475 

2 2 3 3 3 0.598 0.402 

2 3 1 1 1 0.306 0.694 

2 3 1 1 2 0.345 0.655 

2 3 1 1 3 0.418 0.582 

2 3 1 2 1 0.359 0.641 

2 3 1 2 2 0.398 0.602 

2 3 1 2 3 0.471 0.529 
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2 3 1 3 1 0.549 0.451 

2 3 1 3 2 0.588 0.412 

2 3 1 3 3 0.661 0.339 

2 3 2 1 1 0.33 0.67 

2 3 2 1 2 0.369 0.631 

2 3 2 1 3 0.442 0.558 

2 3 2 2 1 0.383 0.617 

2 3 2 2 2 0.422 0.578 

2 3 2 2 3 0.495 0.505 

2 3 2 3 1 0.573 0.427 

2 3 2 3 2 0.612 0.388 

2 3 2 3 3 0.685 0.315 

2 3 3 1 1 0.445 0.555 

2 3 3 1 2 0.484 0.516 

2 3 3 1 3 0.557 0.443 

2 3 3 2 1 0.498 0.502 

2 3 3 2 2 0.537 0.463 

2 3 3 2 3 0.61 0.39 

2 3 3 3 1 0.688 0.312 

2 3 3 3 2 0.727 0.273 

2 3 3 3 3 0.8 0.2 

3 1 1 1 1 0.436 0.564 

3 1 1 1 2 0.475 0.525 

3 1 1 1 3 0.548 0.452 

3 1 1 2 1 0.489 0.511 

3 1 1 2 2 0.528 0.472 

3 1 1 2 3 0.601 0.399 

3 1 1 3 1 0.679 0.321 

3 1 1 3 2 0.718 0.282 
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3 1 1 3 3 0.791 0.209 

3 1 2 1 1 0.46 0.54 

3 1 2 1 2 0.499 0.501 

3 1 2 1 3 0.572 0.428 

3 1 2 2 1 0.513 0.487 

3 1 2 2 2 0.552 0.448 

3 1 2 2 3 0.625 0.375 

3 1 2 3 1 0.703 0.297 

3 1 2 3 2 0.742 0.258 

3 1 2 3 3 0.815 0.185 

3 1 3 1 1 0.575 0.425 

3 1 3 1 2 0.614 0.386 

3 1 3 1 3 0.687 0.313 

3 1 3 2 1 0.628 0.372 

3 1 3 2 2 0.667 0.333 

3 1 3 2 3 0.74 0.26 

3 1 3 3 1 0.818 0.182 

3 1 3 3 2 0.857 0.143 

3 1 3 3 3 0.93 0.07 

3 2 1 1 1 0.475 0.525 

3 2 1 1 2 0.514 0.486 

3 2 1 1 3 0.587 0.413 

3 2 1 2 1 0.528 0.472 

3 2 1 2 2 0.567 0.433 

3 2 1 2 3 0.64 0.36 

3 2 1 3 1 0.718 0.282 

3 2 1 3 2 0.757 0.243 

3 2 1 3 3 0.83 0.17 

3 2 2 1 1 0.499 0.501 
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3 2 2 1 2 0.538 0.462 

3 2 2 1 3 0.611 0.389 

3 2 2 2 1 0.552 0.448 

3 2 2 2 2 0.591 0.409 

3 2 2 2 3 0.664 0.336 

3 2 2 3 1 0.742 0.258 

3 2 2 3 2 0.781 0.219 

3 2 2 3 3 0.854 0.146 

3 2 3 1 1 0.614 0.386 

3 2 3 1 2 0.653 0.347 

3 2 3 1 3 0.726 0.274 

3 2 3 2 1 0.667 0.333 

3 2 3 2 2 0.706 0.294 

3 2 3 2 3 0.779 0.221 

3 2 3 3 1 0.857 0.143 

3 2 3 3 2 0.896 0.104 

3 2 3 3 3 0.969 0.031 

3 3 1 1 1 0.677 0.323 

3 3 1 1 2 0.716 0.284 

3 3 1 1 3 0.789 0.211 

3 3 1 2 1 0.73 0.27 

3 3 1 2 2 0.769 0.231 

3 3 1 2 3 0.842 0.158 

3 3 1 3 1 0.92 0.08 

3 3 1 3 2 0.959 0.041 

3 3 1 3 3 1.032 -0.032 

3 3 2 1 1 0.701 0.299 

3 3 2 1 2 0.74 0.26 

3 3 2 1 3 0.813 0.187 
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3 3 2 2 1 0.754 0.246 

3 3 2 2 2 0.793 0.207 

3 3 2 2 3 0.866 0.134 

3 3 2 3 1 0.944 0.056 

3 3 2 3 2 0.983 0.017 

3 3 2 3 3 1.056 -0.056 

3 3 3 1 1 0.816 0.184 

3 3 3 1 2 0.855 0.145 

3 3 3 1 3 0.928 0.072 

3 3 3 2 1 0.869 0.131 

3 3 3 2 2 0.908 0.092 

3 3 3 2 3 0.981 0.019 

3 3 3 3 1 1.059 -0.059 

3 3 3 3 2 1.098 -0.098 

3 3 3 3 3 1.171 -0.171 
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Anexa 8 – Glosar 

Glosar de termeni folosiți în evaluarea tehnologiilor în îngrijirile de sănătate (extras limitat la 

termenii utilizați în text, precum și noțiuni strâns legate de acestea, chiar dacă nu se regăsesc în 

text). 

Traducere realizată de dr. Carmen Moga - UMF "Carol Davila" Catedra de Sănătate Publică și 

Management, cercetător Paula Corabian - Departamentul de Evaluare a Tehnologiilor Medicale 

- Alberta Heritage Foundation of Medical Research, Canada 

Preluat de pe site-ul cmb.ro (notă: a fost preferat un glosar existent din dorința de a uniformiza 

terminologia utilizată în domeniu în limba română). 

Analiza cost - beneficiu (cost - benefit analysis) - evaluare economică ce compară costurile și 

consecințele a două sau mai multe alternative, în care atât costurile cât și consecințele sunt 

convertite în valoare monetară 

Analiza cost - consecință (cost - consequence analysis) - evaluare economică ce compară

costurile și consecințele a două sau mai multe alternative, în care costurile și consecințele nu sunt 

agregate și toate rezultatele sunt exprimate în unități naturale 

Analiza cost - eficacitate (cost - effectiveness analysis) - evaluare economică ce compară

costurile și consecințele a două sau mai multe alternative, în care unul dintre rezultate este 

exprimat în unități naturale 

Analiza cost - utilitate (cost - utility analysis) - evaluare economică ce compară costurile și 

consecințele a două sau mai multe alternative, în care valoarea consecințelor este evaluată prin 

unități / scoruri de utilitate 

Analiza costului bolii (cost of illness analysis) – determinarea impactului economic al bolii sau a 

stării de sănătate incluzând costul tratamentului; această formă de analiză nu se referă la 

beneficii și rezultate 

Analiza de minimizare a costurilor - Evaluare economică ce compară costurile și consecințele a 

două sau mai multe alternative care determină rezultate identice 

Analiza de sensibilitate (sensitivity analysis) - metoda utilizată de economiști (și nu numai) 

pentru a testa dacă variațiile în prezumțiile/presupunerile făcute influențează concluziile unui 

studiu cost-beneficiu sau ale unui studiu similar 

Analiza economică (economic analysis) - vezi evaluarea economică 

Ani de viață ajustați în funcție de calitate (quality adjusted life year QALY’s) - QALY’s se 

calculează multiplicând numărul de ani de viață adăugați de o intervenție cu o valoare standard 

care reflectă calitatea vieții de-a lungul perioadei adăugate. Valoarea ‘0’ acordată reprezintă 
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decesul iar valoarea ‘1’ reprezintă starea de sănătate perfectă. Valori subunitare sunt posibile 

pentru stări de sănătate considerate mai nefavorabile decât decesul. Valorile sunt obținute prin 

întrebarea pusă unor persoane relevante despre starea de sănătate preferată 

Anii de viață ajustați în funcție de incapacitate (DALY’s Disability-adjusted life years) – o unitate 

a statusului îngrijirilor de sănătate care ajustează speranța de viață la o vârstă specifică cu 

pierderea de sănătate și pierderea de ani de viață din cauza incapacității date de prezența bolii 

sau a injuriilor. DALY se folosește frecvent pentru a măsura povara globală a bolii. 

Beneficiu marginal (marginal benefit) – beneficiul adițional (ex. in unități de rezultat al sănătății) 

produs de utilizarea unei resurse adiționale (ex. o altă intervenție de îngrijire) 

Calitatea vieții asociată cu sănătatea (legată de sănătate) (health related quality of life) -

aspecte ale calității vieții legate/asociate cu sănătatea sau cu îngrijirea sănătății. Exemple includ: 

supraviețuirea, capacitatea de a desfășura activități/sarcini fizice considerate normale cum ar fi 

mersul, conducerea unei mașini, desfășurarea unei activități productive, capacitatea de auto-

îngrijire și de îngrijire a altora, absența depresiei, absența durerii, capacitatea de a vedea, auzi, 

vorbi, și de a gnâdi normal.  

Cercetarea rezultatelor (outcomes research) – evaluează impactul îngrijirilor de sănătate asupra 

rezultatelor sănătății pacienților și a populației. Poate include de asemenea evaluarea impactului 

economic legat de rezultatele în sănătate cum ar fi analizele de cost-eficacitate și cost-utilitate 

Cost marginal (marginal cost) – costul adițional necesar pentru a produce o unitate de beneficiu 

în plus (ex. o unitate de rezultat al sănătății) 

Costuri directe (direct costs) – costurile fixe și variabile ale tuturor resurselor (bunuri, servicii, 

etc.) consumate în timpul furnizării unei intervenții ca și orice consecință a intervenției cum ar fi 

efectele adverse sau bunurile sau serviciile induse de intervenție. Include costurile medicale 

directe și costurile ne-medicale directe cum ar fi transportul unui pacient ori îngrijirea copilului 

acestuia în timpul intervenției 

Costuri indirecte (indirect costs) – costul datorat pierderii din timpul dedicat muncii și scăderii 

productivității din cauza bolii, incapacității sau morții. În activitatea de contabilitate a costurilor

acest termen se referă la costurile generale sau fixe de producere a bunurilor sau serviciilor 

Costurile intangibile (intangible costs) – costul durerii fizice și suferinței rezultate din prezența 

bolii, a unei condiții sau a unei intervenții 

Dimensiunea eșantionului (sample size) – numărul de pacienți studiați care include grupul de 

tratament și grupul control. În general un lot mare scade probabilitatea de apariție a erorilor și 

crește relevanța studiului. Totodată loturile mari scad efectul variațiilor întâmplătoare când se 

estimează efectul unui tratament 
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Diseminarea / distribuirea / răspândirea (dissemination) – orice proces prin care se transmite 

informația (este pusă la dispoziție, este făcută accesibilă) către o audiență stabilită sau către 

grupuri țintă 

Economia (economics) - 1) reprezintă studiul modului în care oamenii și societatea aleg - cu sau 

fără utilizarea resurselor financiare să folosească resursele productive limitate care pot fi 

alternative pentru producerea de mărfuri/articole diverse și distribuirea acestora către 

consumatori, în prezent sau în viitor, pentru diverse persoane și grupuri din societate. Economia 

analizează costurile și beneficiile necesare pentru îmbunătățirea criteriilor de alocare a 

resurselor. 2) economia reprezintă studiul utilizării resurselor limitate pentru satisfacerea 

nevoilor/cerințelor umane nelimitate     

Eficacitate practică (effectiveness) - capacitatea de a determina efectul așteptat sau dorit în 

conditii normale și uzuale. Se referă la dovezi rezultate din studii clinice (clinical trials) desfășurate 

în condiții de rutină sau provenite din mai multe centre 

Eficacitate teoretica (efficacy) - capacitatea de a determina efectul așteptat sau dorit în condiții 

ideale (dovezi rezultate din studii desfășurate in vitro, sau din studii randomizate desfășurate în 

centre de vârf cum ar fi un spital universitar de elită) 

Evaluare economică (economic evaluation) - 1) analiza comparativă a direcțiilor de acțiune în 

termeni de costuri și consecințe; 2) un set de metode formale cantitative folosite pentru a 

compara strategii alternative în legatură cu folosirea resurselor și rezultatelor așteptate pentru 

fiecare 

Evaluarea rezultatului (outcome assessment) - cercetare îndreptată asupra evaluării calității și 

eficacității practice a îngrijirilor de sănătate măsurate prin atingerea unui rezultat final specificat. 

Măsurătorile includ parametri cum ar fi: îmbunătățirea sănătății, scăderea ratei mortalității și a 

ratei morbidității și îmbunătățirea stării/situației anormale (ex.  prezența unei tensiuni arteriale 

mari)  

Evaluarea rezultatului și a procesului (outcome and process assessment) - Procedurile de 

evaluare care se orientează asupra rezultatului sau stării pacientului la finalul unui episod de 

îngrijire (prezența simptomelor, nivelul de activitate, mortalitatea) cât și asupra procesului. 

Evaluarea de proces - ceea ce se întreprinde pentru diagnosticarea și tratamentul pacientului 

Evaluarea tehnologiilor în îngrijirile de sănătate (Health Care Technology Assessment HCTA) - 

1) evaluarea tehnologiei este o formă comprehensivă de cercetare strategică (policy research) 

care explorează consecințele directe și indirecte, intenționate și neintenționate pe termen scurt 

și lung ale aplicării tehnologiei 2) Evaluarea sistematică a proprietăților, efectelor și/sau altor 

impacte ale tehnologiilor în îngrijirile de sănătate. Scopul principal este de a furniza informații 

obiective care să susțină luarea deciziei în îngrijirile de sănătate și strategiile la nivel local, 
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regional, național și internațional. Evaluarea tehnologiilor medicale este realizată de grupuri 

interdisciplinare care folosesc metode analitice explicite 

Farmacoeconomie (pharmacoeconomics) - reprezintă aplicarea metodelor de evaluare 

economică a programelor de sănătate pentru intervenții care includ produse farmaceutice 

Ghiduri de practică clinică (clinical practice guidelines) - instrucțiuni sau principii reprezentând 

reguli de politică actuală sau viitoare realizate pentru practicieni, cu scopul de a sprijini luarea 

deciziei în ingrijirea pacientului privind diagnosticul, terapia sau alte situații clinice. Ghidurile de 

practică pot fi elaborate de o agenție guvernamentală aflată la orice nivel, instituții, societăți 

profesionale, comitete de conducere sau prin reunirea grupurilor de experți (panel). Ghidurile 

formează o baza de evaluare a tuturor aspectelor îngrijirilor de sănătate 

Incidența (Incidence) – rata de apariție a cazurilor sau condițiilor noi de boală într-o populație

aflată la risc într-o perioadă dată de timp, de obicei - un an 

Intervalul de încredere (confidence interval) - stabilește gradul de incertitudine privind 

estimarea unui efect terapeutic. Se calculează din diferența observată între rezultatele obținute 

în grupul de tratament și cele obținute în grupul de control și dimensiunea eșantionului de studiu. 

Intervalul de încredere este șirul de valori aflate deasupra și sub punctul estimat care este 

probabil și include valoarea adevarată a efectului tratamentului. Folosirea intervalului de 

încredere presupune că un studiu furnizează un eșantion de observații (din multe eșantioane 

posibile) care ar fi obținut dacă studiul se repetă de mai multe ori. Frecvent se folosește un 

interval de încredere de 90% , 95% sau 99%. Astfel există o probabilitate de 95% ca intervalul de 

încredere 95% calculat într-un studiu să includă valoarea reala a efectului tratamentului. Dacă

intervalul de încredere include un efect terapeutic nul, ipoteza nulă care spune că nu exista nici 

un efect al tratamentului nu poate fi respinsă 

Marginal (marginal) - care apare “la margine”. Se referă la costurile sau efectele extra sau 

incrementale ale fiecărei alternative atunci când este comparată cu o alta 

Medicina bazată pe dovezi (evidence based medicine - EBM) - 1) reprezintă utilizarea explicită, 

judicioasă, atentă a celor mai bune dovezi curente (la zi) în luarea deciziei privind îngrijirea 

pacientului individual. Practica medicinii bazată pe dovezi presupune integrarea experienței 

individuale a clinicianului cu cele mai bune dovezi clinice externe rezultate din cercetarea 

sistematică. 2) Procesul sistematic de căutare, evaluare și utilizare a descoperirilor cercetărilor 

recente/contemporane ca baza pentru luarea deciziilor clinice. Medicina bazată pe dovezi pune 

întrebări, găsește și judecă date relevante și directionează informația pentru practica clinică

curentă. Medicina bazată pe dovezi urmează patru etape: formularea unei întrebări clare 

referitoare la o problemă a pacientului; căutarea în literatura pentru articole relevante; evaluarea 

critică a dovezilor găsite din punct de vedere al validității și utilității; implementarea  în practica 

clinică a aspectelor utile găsite. Termenul a fost creat la McMaster Medical School din Canada în 

anii ’80 pentru a denumi strategia clinică de învățare pe care o dezvolta de peste 10 ani 
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Prevalența (prevalence) – numărul de persoane dintr-o populație cu o boală specifică sau o 

conditie/stare, la un anumit moment. Uzual se exprimă ca raport al numărului persoanelor 

afectate și populatia totala 

Prospectiv (prospective) - se referă la factori medicali, sociali și de mediu considerați din 

momentul începerii studiului și până în momentul în care investigația se termină 

Protocoale de tratament (treatment protocols) - planuri precise și detaliate întocmite pentru 

studiul problemelor medicale sau biomedicale și/sau a terapiei 

Protocol clinic (clinical protocols) - vezi protocol de tratament 

Randomizare (randomization) - tehnica de distribuire a pacienților în grupurile test și de control 

care se bazează numai pe alocare la întâmplare. Se folosește pentru diminuarea 

părtinirii/influențării rezultatelor datorate modului de selecție a participanților în studiille clinice 

(trial). Frecvent se folosesc tabele de numere aleatoare generate de computer 

Referința, mențiunea, cota, citație (citation) - înregistrarea unui articol, carte sau alt raport într-

o bază de date bibliografice care include informații descriptive sumare ex. autori, titlu, abstract, 

sursa datelor, index de termeni 

Reproductibilitatea (reliability) – capacitatea unei observații care se repetă în aceeași populație 

stabilă să determine acelați rezultat. De asemenea, abilitatea unei singure observații să distingă

constant indivizii din populație 

Retrospectiv (retrospective) - se referă la factori medicali, sociali și de mediu considerați 

existenți înainte de începerea studiului 

Sănătatea (health) - absența bolii sau a infirmității, o condiție în care toate funcțiile corpului și 

minții sunt normal active. Definiția Organizației Mondiale a Sănătății: starea de bine completă

din punct de vedere fizic, mintal și social și nu numai absența bolii sau a infirmității 

Semnificație clinică (clinical significance) - concluzia că o intervenție are un efect practic asupra 

pacienților. Chiar și când o intervenție este găsită că are un efect semnificativ statistic s-ar putea 

să nu fie semnificativă din punct de vedere clinic. Astfel, într-un studiu efectuat pe un număr 

mare de pacienți, găsirea unei diferențe mici între rezultatele observate/obținute în grupul de 

tratament și cele obținute în grupul de control - poate avea semnificație statistică dar care din 

punct de vedere clinic să fie neimportante (nesemnificative). Într-un studiu care implică un număr 

mic de pacienți se poate găsi o diferență clinică importantă dar care să nu fie semnificativă

statistic. În această situație este necesară realizarea unui studiu pe un lot mai mare de subiecți 

pentru a demonstra dacă există diferențe semnificative statistic 

Semnificație statistică (statistical significance) – concluzia, stabilită cu un test statistic, ca o 

intervenție, are un efect real, bazată pe diferența observată între rezultatele obținute în grupul 

tratat și cele obținute în grupul de control, grupuri care sunt suficient de mari astfel încât 
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diferențele să nu fie datorate întâmplării. Semnificația statistică indică probabilitatea ca 

diferențele observate să se datoreze șansei dacă ipoteza nulă este adevărată; nu furnizează

informații despre magnitudinea efectului unui tratament. Semnificația statistică este necesară

dar nu suficientă în stabilirea semnificației clinic 

Sensibilitatea (sensitivity) – caracteristica de operare a unui test diagnostic care măsoară 

abilitatea testului de a detecta boala (sau condiția) atunci când este real prezentă 

Servicii de sănătate (health services) - vezi îngrijiri de sănătate 

Starea de sănătate (health status) - nivelul sănătății individului, grupului sau populației rezultat 

în urma unei evaluări subiective realizate de individ sau obtinută prin măsurători obiective 

Studii clinice randomizate (randomized controlled trial, randomized control trial, randomized 

clinical trial - RCT) - studiile care implică un grup test și un grup de control, o înrolare simultană/în 

paralel și o supraveghere/monitorizare a rezultatelor obținute atât în grupul test cât și în grupul 

de control și în care tratamentele care vor fi administrate sunt selecționate printr-un proces 

randomizat - cum ar fi tabelele de numere aleatorii. Alocarea pentru tratament folosind drept 

criteriu: zilele săptămânii, numărul asigurării personale, numărul foii de observație (și alte 

procese asemănătoare, cunoscute sub numele de pseudo- sau quasi-randomizare), nu reprezintă

o randomizare adevarată iar studiile care au folosit astfel de tehnici sunt denumite studii clinice 

controlate (Controlled Clinical Trials) 

Studii experimentale (experimental studies) - studii prospective care presupun alocarea 

pacienților la două sau mai multe grupuri de tratament și de control 

Studii observationale (observational studies) - studii care presupun observarea pacienților, se 

desfășoară prospectiv sau retrospectiv, și în care metoda de studiu nu își propune să altereze sau 

să influențeze comportamentul pacientului sau al practicianului 

Studiu de cohortă (cohort study) - un studiu observațional în care rezultatele grupului de pacienți 

care au suferit intervenția sunt comparate cu rezultatele într-un grup similar asupra căruia nu a 

acționat intervenția. Exista situații în care investigatorii fac anumite ajustări statistice (adjusted 

cohort study) pentru a obține grupuri de pacienți care să aibă caracteristici similare (ex. vârsta, 

sex, severitatea bolii) 

Studiul observațional (observational study) – studiul în care investigatorul nu manipulează

utilizarea unei intervenții (ex. nu randomizează populația în grupul de tratament și de control) ci 

numai observă pacienții care sunt (și câteodată și pe cei care nu sunt) expuși intervenției și 

interpretează rezultatele 

Studiul prospectiv (prospective study) – studiul în care investigatorii planifică și conduc 

intervenția în grupuri selecționate de pacienți. În acest tip de studiu, investigatorii nu cunosc care 

vor fi rezultatele în momentul în care începe studiul 
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Studiul retrospectiv (retrospective study) – studiul în care investigatorii selecționează grupuri de 

pacienți care au fost deja tratați și analizează datele obținute în rândul acestora. Aceste studii 

sunt predispuse la părtinire / influențare a rezultatelor din cauza selecției participanților 

deoarece investigatorii pot selecta grupuri de pacienți cu rezultate cunoscute anterior 

Studiul transversal (cross-sectional study) – studiul observațional prospectiv sau retrospectiv în 

care se alege un grup (uneori prin randomizare) dintr-o populație largă și se determină expunerea 

la intervenția studiată a celor din grup și rezultatele de interes 

Tehnologie de ingrijire a sanatatii (health care technology) - medicamente, aparatură, 

dispozitive și instrumente medicale, proceduri medicale și chirurgicale utilizate în îngrijirile de 

sănătate precum și sistemele organizaționale, administrative și de suport în care se furnizează o 

astfel de îngrijire. Aceste tehnologii reprezintă intervențiile și știință aplicată, folosite de toți 

lucrătorii din domeniul sănătății precum și toate sistemele din întregul spectru al sistemului de 

îngrijire a sănătății (care include promovarea sănătății, prevenirea bolilor, screening-ul, 

diagnosticarea și tratarea bolilor, refacerea / restabilirea sănătății și îngrijirea paleativă) 

Test statistic (statistical test) – formulă matematică sau funcție care se folosește pentru a stabili 

că diferența observată între rezultatele obținute în grupul tratat și cele obținute în grupul de 

control sunt suficient de mari pentru a concluziona ca sunt statistic semnificative. Testele 

statistice determină o valoare care se asociază cu valoarea lui P. Există mai multe tipuri de teste 

statistice: F, t, Z și chi-patrat. Alegerea tipului de studiu depinde de condițiile în care se realizează

studiul, ex. ce variabile de rezultat există, dacă sau nu pacienții din studiu au fost în mod 

randomizat aleși dintr-o populație generală sau dacă se poate susține că rezultatele finale într-o 

populație au o distribuție normală sau un alt tip de distribuție 

Testarea ipotezei (hypothesis testing) – modalitatea de interpretare a rezultatelor unui studiu 

clinic (trial) care implică stabilirea probabilității ca observarea unui efect la tratament să fi apărut 

numai datorită întâmplării (șansei) dacă ipoteza specificată se dovedește adevarată. În mod 

normal ipoteza specificată este o ipoteză nulă, care este formulată înainte de începerea 

studiului  și presupune că intervenția din studiu nu are un efect real / adevărat. Testarea ipotezei 

se folosește pentru a determina dacă ipoteza nulă este sau nu respinsă 

Utilitate (utility) – desirabilitatea sau preferința relativă (în mod frecvent din punctul de vedere 

al pacientului) pentru un anumit rezultat al sănătății sau nivel al stării de sănătate 

Utilitate (utility) - Satisfacție, valoare psihologică sau starea de bine 

Validitate (validity) – gradul în care o măsură reflectă cu acuratețe conceptul pe care 

intenționează să îl măsoare 

Validitate externa (external validity) – gradul în care rezultatele obținute în urma unei 

investigații desfășurate în circumstanțe speciale pot fi generalizate altor circumstanțe  
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Validitatea internă (internal validity) – gradul în care rezultatele unui studiu reprezintă cu 

acuratețe relația cauzală dintre o intervenție și un rezultat în circumstanțe particulare ale 

studiului respectiv 

Valoarea P (P value) – în testarea ipotezei, probabilitatea ca o diferență observată între 

rezultatele obținute în grupurile de intervenție și control să se datoreze numai întâmplării 

(șansei) dacă ipoteza nulă este adevarată. Daca valoarea lui P este mai mică decât valoarea 

specificată “a” (în mod uzual 0.01 sau 0.05) aleasă de la început în studiu, atunci ipoteza nulă va 

fi respinsă 
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