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Rezumat. Odată cu manifestarea recesiunii şi încetinirii dezvoltării 

societăţii, în economia europeană au avut loc o serie de schimbări 
economice şi sociale majore şi ireversibile. Influenţa acestor schimbări s-a 
manifestat asupra tuturor domeniilor de activitate într-o măsură mai mică 
sau mai mare. 

Evident, influenţa majoră a fost şi este, încă, cea de reducere a 
cheltuielilor, cheltuieli ce implică resurse financiare, umane şi materiale 
necesare desfăşurării activităţilor curente. 

În sistemul sanitar grec  reducerea acestor cheltuieli, în special a 
celor cu resursa umană, obligă abordarea în viitor din perspectiva 
dezvoltării acestei resurse, fapt ce trebuie să aibă în vedere obţinerea 
aceloraşi efecte (rezultate), dar cu eforturi (costuri) mai reduse. 

Principala provocare este aceea de reducere a eforturilor specifice 
resurselor umane (de formare, pregătire permanentă, motivare şi 
dezvoltare) într-o măsură substanţială, dar care să evite manifestarea 
reducerii calităţii resurselor umane şi a rezultatelor muncii acestora. 
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 Introducere 
 
Una dintre cele mai importante resurse, dacă nu chiar cea mai importantă, 

în sistemul de sănătate din Grecia este resursă umană. Această resursă, spre 
deosebire de celelalte, este o resursă sensibilă la factorii de mediu: geografici, 
sociali, politici, dar mai ales economici. 

În acest context trebuie acordată o atenţie deosebită influenței factorilor 
economici asupra dimensiunii umane sub cele două aspecte: obiectiv şi 
subiectiv. Astfel, începând cu anul 2008, odată cu apariţia crizei, resursele 
umane din toate domeniile de activitate au fost afectate. 

Impactul cel mai semnificativ l-a avut criza asupra sectorului public, de 
unde au fost disponibilizaţi un număr mare de persoane, iar o parte din 
bonusurile suplimentare au fost stopate. 

Ca și componentă a sectorului public, sistemul de sănătate nu a fost nici el 
ocolit de impactul crizei; astfel au fost efectuate ajustări semnificative asupra 
cheltuielilor de orice tip. În acest context a fost afectată și resursa umană 
conform figurii 1. 

 

 
 

Figura 1. Impactul reducerii cheltuielilor asupra resurselor umane 
 
Aşa cum se poate observa din figura 1, pe măsură ce nivelul cheltuielilor 

s-a redus în sistemul de sănătate din Grecia, impactul (negativ) asupra 
resurselor umane a fost unul amplificat exponenţial. 

Acest lucru poate fi explicat în primul rând prin componentele 
cheltuielilor ce au fost diminuate, astfel: 

Reducerea cheltuielilor 
Impactul asupra 
resurselor umane 
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 Diminuarea directă – reducerea cheltuielilor cu salariile şi bonusurile 
ce se acordau personalului în funcţie de rezultatele obţinute în muncă. 
Reducerea acestor beneficii influenţează resursa umană direct şi 
indirect. Influenţa directă este reprezentată de reducerea puterii 
acesteia de a-şi satisface nevoile la un anumit nivel dorit. Indirect 
influenţa este determinată de faptul că sunt diluate speranţa şi 
optimismul individului, acesta evident observă că atât în prezent, cât şi 
în viitorul apropiat aşteptările lui devin nerealizabile. Dacă până în acel 
moment avea speranţa că va putea face lucruri mai multe şi va fi mai 
bine, din acel moment avea aşteptările se reduc şi se speră în păstrarea 
măcar a unui anumit nivel social. 

 Diminuarea indirectă – reducerea celorlalte tipuri de cheltuieli din 
spitale, fapt ce afectează calitatea activităţilor desfăşurate. Reducerea 
unor cheltuieli, de exemplu cu materialele consumabile, necesită o 
atenţie sporită asupra modului de utilizare şi valorificare a acestor 
resurse în practica spitalicească. Acest fapt atrage după sine şi o atenţie 
din partea resurselor umane asupra acestor amănunte şi evident 
scăderea atenţiei asupra actului medical principal. În acest fel se reduce 
capacitatea de a avea un nivel ridicat de calitate în muncă, precum şi 
scăderea satisfacţiei în muncă, resursa umană fiind obligată să 
gestioneze şi amănunte care pot fi neplăcute pentru specializările 
respective. Aici putem da ca exemplu creşterea semnificativă a 
documentelor ce trebuie completate de resursa umană din sistemul de 
sănătate, documente ce îmbracă forma unor rapoarte de diferite tipuri 
şi care atrag după sine reducerea timpului efectiv de muncă 
profesională efectivă. 

În acest context, al manifestării crizei, putem spune că resursele umane 
din sistemul de sănătate din Grecia sunt supuse unor eforturi suplimentare 
necesare în satisfacerea nevoilor profesionale şi personale. 

Cheltuielile din sectorul sanitar au fost în Grecia în ultimii ani reduse, în 
comparaţie cu media europeană. Una din explicaţii este legată de considerarea 
sectorului sanitar drept unul neproductiv şi prin urmare cu o prioritate redusă în 
alocările bugetare. În plus numărul redus de personal medical, în special al 
medicilor, a dus la cheltuieli scăzute în acest sector prin două mecanisme. Mai 
întâi, cheltuielile de personal reprezintă principala cheltuială în orice sistem de 
sănătate – iar numărul redus al personalului sanitar din Grecia a făcut ca bugetul 
total să fie redus – şi în al doilea rând, consumul şi consecutiv cheltuielile 
medicale sunt influenţate/determinate de recomandările personalului medical, în 
special ale medicilor. Un număr redus al personalului medical duce şi el la o 
reducere a consumului medical şi concomitent la o pondere scăzută a bugetului 
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sanitar în PIB. Începând cu anul 2011 această situaţie s-a agravat, chiar dacă 
numărul personalului sanitar a crescut în cifre absolute, el rămânând mult sub 
media UE raportată la populaţie.  

Ţinând cont de perioada îndelungată de finanţare redusă şi, în acelaşi 
timp, de tendinţele demografice – cu o populaţie care îmbătrâneşte – şi cele de 
morbiditate şi mortalitate – cu una dintre cele mai precare stări de sănătate din 
Europa –, o aşteptare rezonabilă ar fi aceea că cheltuielile pentru sănătate pe 
locuitor să fie crescute cel puţin pentru o perioadă medie de timp, iar acest lucru 
ar trebui reflectat în proiecţiile bugetare multianuale. 

 
Figura 2. Ritmul de creştere a efortului în condiţii de criză pentru satisfacerea nevoilor 

(Piramida lui Maslow) 
 
Aşa cum se poate observa în figura 2, cu cât nivelul nevoilor profesionale 

şi individuale creşte, individul este nevoit să efectueze eforturi din ce în ce mai 
mari, în timpul crizei  aceste eforturi ce sunt necesare pentru satisfacerea unor 
nevoi sunt din ce în ce mai mari. 

Spre exemplu, pe măsură ce economia Greciei se contractă, iar nivelul 
cheltuielilor trebuie diminuat considerabil, este evident că şi sistemul de 
sănătate va fi puternic afectat. Resursele umane din acest domeniu anticipează 
acest lucru şi consideră că în perioada următoare este posibil să se reducă 
numărul resurselor umane în sectorul public. 

În aceste condiţii, resursele umane se văd nevoite să efectueze eforturi 
suplimentare, de exemplu să lucreze mai mult tocmai pentru a demonstra că 

Nevoi  primare 

Nevoi  de securitate 

Nevoi  de apartenenţă 

Nevoi  de realizare 

Nevoi  de stimă 
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sunt mai necesari sau utili sistemului decât colegii lor. Se trece astfel la un nivel 
de competiţie cantitativ exagerat, prin intermediul căruia indivizii încearcă să-şi 
demonstreze utilitatea prin efortul suplimentar depus şi care poate fi măsurat în 
ore suplimentare. 

Acest lucru nu este însă unul avantajos pentru sistem deoarece 
concentrarea asupra volumului de muncă, asupra orelor lucrate, asupra cantităţii 
de fapt atrage după sine diminuarea calităţii şi a elementelor asociate. Se ajunge 
astfel într-un timp scurt la un deficit de calitate, deficit ce va genera costuri 
suplimentare și mai mari cu impact negativ direct asupra eficienței sistemului.  

Mai mult decât atât, managementul resurselor umane din sectorul sanitar 
este deficitar pentru o perioadă de criză, în condiţiile în care, comparativ cu 
ţările europene, nivelul asigurării populaţiei din Grecia cu medici şi cadre medii 
sanitare este inferior mediilor europene. În afară de distribuţia teritorială 
neuniformă a personalului medical se mai remarcă şi insuficienţa personalului 
de specialitate mai ales pentru sectoarele preventive, medicosociale, sănătate 
publică şi managementul îngrijirilor de sănătate, pondere inadecvată a 
personalului auxiliar, concentrarea personalului medical în zonele urbane şi în 
spitale. Alte probleme se referă la eliminarea stimulentelor pentru alegerea 
carierei medicale şi a susţinerii specialiştilor tineri, organizarea redusă a 
procesului de formare continuă şi postuniversitară a medicilor, nivelul scăzut al 
salariilor şi lipsa de legătură între performanţa medicală şi veniturile realizate 
oficial etc. Toate aceste aspecte relevă disfuncţii curente generate de criză la 
nivelul procesului de planificare şi formare a personalului medical, aspecte ce 
ţin de mai multe instituţii care nu au politici coordonate coerente în domeniu. 

 
Concluzii 
 
În aceste condiţii se recomandă ajustarea cu maximă prudenţă a 

cheltuielilor din domeniul sănătăţii mai ales a celor cu resursa umană. Aceasta 
deoarece acest domeniu are rolul de a susţine societatea la un nivel ridicat de 
sănătate şi de desfăşurare a activităţii. Medicii şi asistenţii sunt reprezentanţii 
sistemului ce are rolul de a „repara” şi de a „întreţine în bună funcţionare” 
sistemul sanitar. În cazul în care însă acest lucru nu este posibil trebuie totuşi 
păstrat un ritm de reducere a acestor cheltuieli sub nivelul celor din alte domenii 
pentru a se păstra totuşi un nivel „mai optimist” în acest domeniu mai înalt 
decât în alte domenii.  
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