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RezumatRezumat

Prezentarea argumenteaza de ce Prezentarea argumenteaza de ce 
sistemul american al sistemul american al departamentelor de inginerie departamentelor de inginerie 
biomedicalabiomedicala din marile spitale (sau dindin marile spitale (sau din retele locale retele locale 
de spitale mici) de spitale mici) 

trebuie sa inlocuiasca nontrebuie sa inlocuiasca non--sistemul actual din sistemul actual din 
Romania caracterizat prin :Romania caracterizat prin :Romania caracterizat prin :Romania caracterizat prin :
*expediente de genul *expediente de genul "nevoia plateste""nevoia plateste" sau sau 
*sistemul *sistemul externalizariiexternalizarii "plata cu bucata""plata cu bucata"
caracterizat prin costuri mari care il reduc la un noncaracterizat prin costuri mari care il reduc la un non--
sistemsistem

-- ambele "solutii" romanestiambele "solutii" romanesti producand producand subsub--utilizarea utilizarea 
cronica a tehnologiilor medicale avansate acolo cronica a tehnologiilor medicale avansate acolo 
unde exista.unde exista.
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II. Ordine in termeniII. Ordine in termeni

Inginerie biomedicala (IBM)Inginerie biomedicala (IBM)
�� IngineriaIngineria biomedicalabiomedicala sese referarefera lala

aplicareaaplicarea conceptelorconceptelor inginerestiingineresti -- cucu
radaciniradacini inin studiulstudiul naturiinaturii neviinevii -- lala
solutionareasolutionarea problemeleproblemele nerezolvatenerezolvatesolutionareasolutionarea problemeleproblemele nerezolvatenerezolvate
sausau lala implementareaimplementarea dede solutiisolutii maimai
practicepractice pentrupentru problemeleproblemele rezolvaterezolvate
dindin biologiebiologie sisi medicinamedicina..

�� SubSub--sumeazasumeaza bioingineriabioingineria sisi ingineriaingineria
clinicaclinica



�� ÎnÎn timptimp cece bioingineriabioingineria esteeste orientatăorientată
sprespre teoriteoriee şişi cercetarecercetare folosindfolosind metodemetode
aleale ştiinţelorştiinţelor exacteexacte pentrupentru investigareainvestigarea
mecanismelormecanismelor biologicebiologice,,

�� ingineria clinicăingineria clinică are orientare practicăare orientare practică::
�� managementul generalmanagementul general al echipamentelor al echipamentelor 
şi procedurilor de înaltă tehnologie (HT) şi procedurilor de înaltă tehnologie (HT) şi procedurilor de înaltă tehnologie (HT) şi procedurilor de înaltă tehnologie (HT) 
din spitale şi clinicidin spitale şi clinici: *: * interfaţarea interfaţarea 
profesională cu furnizoriiprofesională cu furnizorii, , **adaptarea la adaptarea la 
cerinţe clinice specificecerinţe clinice specifice, , **exploexploatareaatarea şi şi 
întreţinerea optimală în condiţii de întreţinerea optimală în condiţii de 
securitatesecuritate, , **dezvoltarea dezvoltarea în situîn situ

�� parteneriatul cu personalul medicalparteneriatul cu personalul medical în în 
intervenţii diagnostice sau terapeutice de intervenţii diagnostice sau terapeutice de 
înaltă tehnologie. înaltă tehnologie. 



Colegiul American de Colegiul American de 
Inginerie Clinică (ACCE) a Inginerie Clinică (ACCE) a 
definit inginerul clinic drept definit inginerul clinic drept “un “un 
profesionist care sprijină şi profesionist care sprijină şi profesionist care sprijină şi profesionist care sprijină şi 
contribuie la contribuie la îngrijirea îngrijirea 
pacientuluipacientului aplicând  aplicând  abilitatea abilitatea 
inginerească şi managerială la inginerească şi managerială la 
tehnologiatehnologia folosită în folosită în acest acest 
scop”.scop”.



Comisia de examinare pentru gradul de Comisia de examinare pentru gradul de 
inginer profesionist (PE)inginer profesionist (PE) in Statele in Statele 
Unite Unite foloseşte pentru foloseşte pentru certificarea certificarea 
inginerilor cliniciinginerilor clinici definiţia AAMI definiţia AAMI 
(Asociaţia pentru Avans(Asociaţia pentru Avansulul(Asociaţia pentru Avans(Asociaţia pentru Avansulul
Instrumentaţiei Medicale):Instrumentaţiei Medicale):

““ingineringiner cu activitate concentrată la cu activitate concentrată la 
interfaţa pacientinterfaţa pacient -- aparat medicalaparat medical,, care care 
aplică principiile inginereşti în aplică principiile inginereşti în utilizarea utilizarea 
aparatelor şi sistemelor medicale în aparatelor şi sistemelor medicale în 
favoarea pacientuluifavoarea pacientului”.”.



III. IBM in Romania: istorie si actualitateIII. IBM in Romania: istorie si actualitate

IstorieIstorie::
eexperienţaxperienţa comunităţiicomunităţii româneştiromâneşti dede
inginerieinginerie biomedicalăbiomedicală incepeincepe lala mijloculmijlocul
aniloranilor 5050 odatăodată cucu “convertirea”“convertirea” inging..
RaduRadu VrâncVrânciianuanu dede lala radioelectronicăradioelectronicăRaduRadu VrâncVrânciianuanu dede lala radioelectronicăradioelectronică
lala procesareaprocesarea dede biosemnalebiosemnale..

Actualitatea IBM in Romania:Actualitatea IBM in Romania:
�� Institutionalizare/profesionalizareInstitutionalizare/profesionalizare
�� Locuri de muncaLocuri de munca
�� Invatamant specificInvatamant specific



IV. IBM in Romania: ProfesionalizareIV. IBM in Romania: Profesionalizare
�� Introducerea în COR 2000 Introducerea în COR 2000 –– Clasificarea Clasificarea 

Ocupaţiilor în România: grupa majoră 22, Ocupaţiilor în România: grupa majoră 22, 
grupa minoră 221 cu indicativul 2214 grupa minoră 221 cu indicativul 2214 ––
ingineri cliniciingineri clinici cu specificaţia cu specificaţia “Inginerii “Inginerii 
clinici sigură clinici sigură managementul general al managementul general al 
echipamentelor din spitale şi cliniciechipamentelor din spitale şi clinici –– în în 
particular interfaţarea optimală în condiţii particular interfaţarea optimală în condiţii particular interfaţarea optimală în condiţii particular interfaţarea optimală în condiţii 
de securitate, dezvoltarea în situ de securitate, dezvoltarea în situ –– precum precum 
şi de şi de parteneriatul cu personalul medical în parteneriatul cu personalul medical în 
intervenţii diagnostice sau terapeutice de intervenţii diagnostice sau terapeutice de 
înaltă tehnologieînaltă tehnologie.”.” şi având ca ocupaţie şi având ca ocupaţie 
componentă unică 221401 componentă unică 221401 –– inginer clinicinginer clinic
(Univ. AISTEDA Bucuresti)(Univ. AISTEDA Bucuresti)

�� Introducerea in COR 2000 a ocupatiei de Introducerea in COR 2000 a ocupatiei de 
bioinginer medical bioinginer medical (UMF Iasi).(UMF Iasi).



Experiente romanesti de formare in IBM:Experiente romanesti de formare in IBM:

�� Ingineria medicalaIngineria medicala retinuta in Nomenclatorul de retinuta in Nomenclatorul de 

specializari de baza in invatamantul superior specializari de baza in invatamantul superior 

octombrie 2000 octombrie 2000 

�� Ingineria medicalaIngineria medicala retinuta in Nomenclatorul retinuta in Nomenclatorul 

studiilor universitare de licenta studiilor universitare de licenta –– aprilie 2005,  ca aprilie 2005,  ca studiilor universitare de licenta studiilor universitare de licenta –– aprilie 2005,  ca aprilie 2005,  ca 

ramura a  Studiilor de inginerie aplicata.ramura a  Studiilor de inginerie aplicata.

�� Univ. AISTEDA in privinta Univ. AISTEDA in privinta informaticii aplicata in informaticii aplicata in 

medicinamedicina ca aprofundare a Institutului de ca aprofundare a Institutului de 

Informatica Aplicata (1991 Informatica Aplicata (1991 --1999)1999)

�� Departamentul de Bioinginerie si Departamentul de Bioinginerie si 
Biotehnologie al Politehnicii din Bucuresti. Biotehnologie al Politehnicii din Bucuresti. 



V. Locuri de munca pentru V. Locuri de munca pentru 
inginerii clinici ?inginerii clinici ?

�� departamentul de inginerie biomedicaladepartamentul de inginerie biomedicala
–– spitale universitare sauspitale universitare sau

�� departamentul de inginerie clinicadepartamentul de inginerie clinica ––�� departamentul de inginerie clinicadepartamentul de inginerie clinica ––
spitale judetene, alte spitale mari, retele spitale judetene, alte spitale mari, retele 
de spitale mici,de spitale mici,

adicaadica internalizareainternalizarea = home= home--resourcingresourcing--ulul
serviciilor de inginerie serviciilor de inginerie 

biomedicala/clinicabiomedicala/clinica



A. Pro internalizare:A. Pro internalizare:

1.Manopera 1.Manopera acoperita la grila salariala acoperita la grila salariala 
bugetara romaneasca.bugetara romaneasca.

2.Continuitate si disponibilitatea2.Continuitate si disponibilitatea imediata a imediata a 
serviciilor (operativitate maxima)serviciilor (operativitate maxima)

3.Calitate superioara3.Calitate superioara asigurata de asigurata de 
cunoasterea dinauntru a “terenului” (puncte cunoasterea dinauntru a “terenului” (puncte 
forte/vulnerabile)forte/vulnerabile)

4.Siguranta in exploatare4.Siguranta in exploatare (securitatea (securitatea 
pacientului si a personalului sporita prin pacientului si a personalului sporita prin 
responsabilitate asumata pe termen lung)responsabilitate asumata pe termen lung)



B. Pro internalizareB. Pro internalizare

5.Singura posibilitate reala de a realiza 5.Singura posibilitate reala de a realiza parteneriatul parteneriatul 
veritabil cu personalul medicalveritabil cu personalul medical in interventiile inalta in interventiile inalta 
tehnologie tehnologie -- IT (prin acomodare, cunoastere reciproca, IT (prin acomodare, cunoastere reciproca, 
respect si apreciere respect si apreciere –– posibile numai prin conlucrare prin posibile numai prin conlucrare prin 
termen lung).termen lung).

6.Singura posibilitate de dezvoltare a unor 6.Singura posibilitate de dezvoltare a unor piste proprii de piste proprii de 
cercetarecercetare, specifice spitalului universitar., specifice spitalului universitar.

7.Singura posibilitate a 7.Singura posibilitate a adaptarii/dezvoltarii operative adaptarii/dezvoltarii operative in in 
situsitu a unor tehnologii specificea unor tehnologii specifice interventiilor sau interventiilor sau 
tratamentelor medicale in care spitalul detine nivelul de tratamentelor medicale in care spitalul detine nivelul de 
excelenta nationala sau internationala.excelenta nationala sau internationala.

8.Sansa acordata inginerilor biomedicali/clinici formati in 8.Sansa acordata inginerilor biomedicali/clinici formati in 
tara noastra de atara noastra de a--si valorifica pregatirea in tara si valorifica pregatirea in tara 
contribuind la contribuind la cresterea calitatii actului medical in cresterea calitatii actului medical in 
Romania. Romania. 



De ce externalizarea (outDe ce externalizarea (out--contractul sau “plata contractul sau “plata 
cu bucata “) nu reprezinta solutia viabila cu bucata “) nu reprezinta solutia viabila 

pentru Romaniapentru Romania ??
1.Este 1.Este solutia naturalasolutia naturala, spontana de tipul “laisser , spontana de tipul “laisser 
faire”, practicata de nevoie in organizarea de faire”, practicata de nevoie in organizarea de 
sanatate actuala, care produce efectele sanatate actuala, care produce efectele 
cunoscute: cunoscute: 

ignorarea (fara rea credinta, prin faptul ca ignorarea (fara rea credinta, prin faptul ca 
administatorii neconsiliati tehnic sunt orientati administatorii neconsiliati tehnic sunt orientati 

ignorarea (fara rea credinta, prin faptul ca ignorarea (fara rea credinta, prin faptul ca 
administatorii neconsiliati tehnic sunt orientati administatorii neconsiliati tehnic sunt orientati 
catre actul medical incluzand numai personalul  catre actul medical incluzand numai personalul  
medical desi tehnologia participa notabil la medical desi tehnologia participa notabil la 
calitate) sau calitate) sau subsub--utilizare cronica a resurselor utilizare cronica a resurselor 
tehnologicetehnologice -- cate exista; cate exista; 

costuri ocazionale extreme pentru atingerea costuri ocazionale extreme pentru atingerea 
performanteiperformantei –– dificil de acceptat d.p.v. etic intrdificil de acceptat d.p.v. etic intr--un un 
sistem subsistem sub--finantat (mai cu seama referitor la finantat (mai cu seama referitor la 
prevenire) prevenire) 



De ce externalizarea (outDe ce externalizarea (out--contractul sau “plata contractul sau “plata 
cu bucata “) nu reprezinta solutia viabila cu bucata “) nu reprezinta solutia viabila 

pentru Romaniapentru Romania ??

2.Economia de personal spitalicesc este falsa:2.Economia de personal spitalicesc este falsa:
outout--contractorii sau furnizori serviicilor cu contractorii sau furnizori serviicilor cu 
bucata sunt de fapt tot angajati bucata sunt de fapt tot angajati 
nepermanenti ai spitalului, lucrand insa, in nepermanenti ai spitalului, lucrand insa, in 
calitate de firme private, cu salarii orare net calitate de firme private, cu salarii orare net calitate de firme private, cu salarii orare net calitate de firme private, cu salarii orare net 
superioare personalului bugetar.superioare personalului bugetar.

3.Responsabilitatea diminuata prin absenta 3.Responsabilitatea diminuata prin absenta 
competentei si a continuitatii serviciilor de competentei si a continuitatii serviciilor de 
inginerie clinica inginerie clinica poate pune in pericol poate pune in pericol 
securitatea pacentului si a personalului securitatea pacentului si a personalului 
medicalmedical..



De ce externalizarea (outDe ce externalizarea (out--contractul sau “plata contractul sau “plata 
cu bucata“) nu reprezinta solutia viabila pentru cu bucata“) nu reprezinta solutia viabila pentru 

RomaniaRomania ??

4.Iluzia ca service4.Iluzia ca service--ul impus adesea de firme la cumpararea ul impus adesea de firme la cumpararea 
echipamentelor ar rezolva toate problemele de exploatare echipamentelor ar rezolva toate problemele de exploatare 
optimala a tehnologieioptimala a tehnologiei repercuteaza negativ asupra repercuteaza negativ asupra 
disponibilitatii si operativitatii unor tratamente, a riscului disponibilitatii si operativitatii unor tratamente, a riscului 
de sistem (ilustrat cel mai bine de vulnerabilitatea de sistem (ilustrat cel mai bine de vulnerabilitatea 
pacientului pe masa de operatie integrat intrpacientului pe masa de operatie integrat intr--un complex un complex 
de sistem (ilustrat cel mai bine de vulnerabilitatea de sistem (ilustrat cel mai bine de vulnerabilitatea 
pacientului pe masa de operatie integrat intrpacientului pe masa de operatie integrat intr--un complex un complex 
de echipamente  cu standare diferite de electrosecuritate) de echipamente  cu standare diferite de electrosecuritate) 
si in cele din urma a calitatii preventiei secundare si si in cele din urma a calitatii preventiei secundare si 
tertiare practicate in spitale.tertiare practicate in spitale.

5.Cercetarea in domenii medicale IT este practic desfiintata5.Cercetarea in domenii medicale IT este practic desfiintata
(exceptie fac  cazurile de medici reciclati ca bioingineri de (exceptie fac  cazurile de medici reciclati ca bioingineri de 
performanta, care insa nu mai pot oferi pacentilor luminile performanta, care insa nu mai pot oferi pacentilor luminile 
unor minti exceptionale). unor minti exceptionale). 



Cum sa finantam personalul IC Cum sa finantam personalul IC 
suplimentar legat de actul suplimentar legat de actul 

medical IT ?medical IT ?
�� Personalul este putin numerosPersonalul este putin numeros: intr: intr--o prima o prima 

etapa am putea aproxima recomandarile etapa am putea aproxima recomandarile 
europene de un “tehnologist” la 4europene de un “tehnologist” la 4--5 personal 5 personal 
medical prin 1/8 medical prin 1/8 –– 1/61/6

�� In negocierea fondurilor nerambursabile pentru In negocierea fondurilor nerambursabile pentru 
rere--tehnologizarea spitalelor romanesti, tehnologizarea spitalelor romanesti, costurile costurile 
creari departamentelor IC ar putea fi subsumate creari departamentelor IC ar putea fi subsumate 
contributiei nationalecontributiei nationale ca un sineca un sine--quaqua--non al non al 
realizarii efectelor sociale ale tehnologiei realizarii efectelor sociale ale tehnologiei ––
argument imbatabil fata de cei care au emis de argument imbatabil fata de cei care au emis de 
fapt normarea 1/4 fapt normarea 1/4 --1/5 amintita mai sus.1/5 amintita mai sus.



Rezolutile INGIMED Rezolutile INGIMED 

““In concluzie:In concluzie:

Conferinţa INGIMED IV face apel la Ministerul Conferinţa INGIMED IV face apel la Ministerul 
Sănătăţii, personal la Dl. Ministru Dr Ovidiu Sănătăţii, personal la Dl. Ministru Dr Ovidiu 
Brânzan, pentru reglementarea situaţiei Brânzan, pentru reglementarea situaţiei 
suportului tehnologic de care depinde major suportului tehnologic de care depinde major 
calitatea actului medical, prin infiinţarea calitatea actului medical, prin infiinţarea 
departamentelor de inginerie biomedicală în departamentelor de inginerie biomedicală în 
spitalele mari spitalele mari –– cu secţii de cecetare sau a cu secţii de cecetare sau a spitalele mari spitalele mari –– cu secţii de cecetare sau a cu secţii de cecetare sau a 
departamentelor de inginerie clinică servind departamentelor de inginerie clinică servind 
spitale mijlocii sau reţele de spitale mici; spitale mijlocii sau reţele de spitale mici; 
retehnologizarea spitalelor sa fie retehnologizarea spitalelor sa fie 
insoţită/condiţionată de asigurarea cu personal insoţită/condiţionată de asigurarea cu personal 
superior de specialitate în stare să pună integral superior de specialitate în stare să pună integral 
în funcţiune şi în valoare echipamentele IT în funcţiune şi în valoare echipamentele IT 
pentru un fond de salarizare de minimum 20 pentru un fond de salarizare de minimum 20 
procente din valoarea noilor dotăriprocente din valoarea noilor dotări.”.”



Federatia Romana de Inginerie BiomedicalaFederatia Romana de Inginerie Biomedicala

va multumeste pentru participare va multumeste pentru participare 
la efortul de insanatosire a tarii la efortul de insanatosire a tarii 
noastre prin alegerea strategieinoastre prin alegerea strategieinoastre prin alegerea strategieinoastre prin alegerea strategiei

homehome--resourcingresourcing
in managementul tehnologiei in managementul tehnologiei 

biomedicale.biomedicale.


