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INTRODUCERE 
 

Prosperitatea unei națiuni, starea de bine a membrilor ei are drept criterii obiective de 

apreciere: dezvoltarea economică, dezvoltarea învățământului, stare a de sănătate a populației.  

Medicina dentară ca parte integrată a serviciilor de sănătate este un serviciu major de 

asistență medicală, mare consumator de resurse, în care rezultatele se concretizează pe termen 

lung. Bazele fundamentale ale performanțelor pe termen lung sunt susținute prin avantajul 

competitiv, acest avantaj bazându-se pe diferențierea concurențială, diferențiere concurențială 

ce subliniază o importanță tot mai mare a marketingului într-un management de succes. 

Tehnica dentară este o profesie unică. Este atât o profesie cât și o afacere pentru profit. 

În această profesie dinamică, tehnicianul dentar, care poate fi și manager al secolului 21 este 

provocat de noua tehnologie concentrat pe nevoile pacientului, confruntat cu lipsă de angajați, 

cabinete stomatologice satelit, practici în expansiune. Este într-un cuvânt, un specialist în 

medicina dentară în continuă schimbare. 

Este posibil ca un manager la început de drum să-și poată imagina că succesul constă 

în tehnicile de marketing şi comerciale, deoarece acestea pot fi vizibil materializate în bani, şi 

să transforme un laborator de tehnică dentară într-o afacere, ca oricare alta. Filozofia în 

managementul medical dentar nu este în niciun fel comparabilă sau asimilabilă unui set de 

tehnici de tip marketing pentru a vinde mai mult, câștigă mai mulți bani, de a atrage un număr 

mare de pacienți. Conform Codului deontologic medical, noțiunea de “încredere” care 

cimentează relația dintre medic, tehnician și pacient, nu este doar un concept subiectiv de 

minimă moralitate, ci este de asemenea și mai presus de toate, încadrată în mod legal. 

Scopul activității în domeniul tehnicii dentare nu este găsirea clienților potriviți pentru 

produsul sau serviciul oferit, ci elaborarea produselor și serviciilor potrivite pentru clienți. 

Cunoașterea îndeaproape a cerințelor și nevoilor medicilor dentiști în ceea ce privește 

colaborarea cu laboratoarele de tehnică dentară devine indispensabilă în elaborarea unor 

strategii de marketing bune. 

Procesul de management reprezintă cel puţin un volum de muncă suplimentar, atunci 

când ne aflăm în faza de implementare al unei schimbări sau organizarea necesară unei 

abordări de calitate. Managementul este  un set de reguli universale, care se aplică și în relația 

cabinet de medicină dentară-laborator de tehnică dentară-pacient, pe care mangerul trebuie să 

le ştie. Dar cel mai important lucru pe care trebuie să-l înveţe este  adaptarea la specificul 
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medical și uman din medicina dentară. Tocmai aici ar trebui să se definească rolul de 

“Management Consulting” care învață managerul să se adapteze teoriilor și practicilor de 

gestionare a infrastructurii şi a resurselor umane dintr-un laborator de tehnică dentară. 

Aceste considerente reprezintă punctul de plecare al cercetării prezentei teze de 

doctorat intitulată ”Procedurile și instrumentele manageriale în marketingul laboratorului de 

tehnică dentară”. 

Scopul acestei lucrări este de a prezenta implementarea unui management – marketing 

performant la nivelul cabinet de medicină dentară – laborator de tehnică dentară şi de a evalua 

orientările și perspectivele asupra percepției pacienților cu efecte asupra sănătății generale a 

populaţiei din urban și rural în concordanță cu practicile europene. 

Cercetarea urmărește o prospectare a pieței reprezentate de medicina dentară, din 

perspectiva unui labolator de tehnică dentară. Se vor urmări atât nevoile potențialilor noi 

clienți-pacienți cât și factorii care pot consolida relațiile cu clienții-pacienți existenți.  

Nu în ultimul rând lucrarea subliniaza importanța serviciului complet oferit de 

laboratorul de tehnică dentară, și nu doar a produselor reprezentate de piesele protetice. 

Lucrarea se dorește a fi utilă atât studenților din învățământul universitar cu 

specializarea tehnică dentară, care aspiră la o carieră de succes în domeniul tehnicii dentare, 

cât și tehnicienilor dentari licențiați care doresc o perspectiva nouă asupra domeniului în care 

activează deja.   
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CAPITOLUL I - Tehnica dentară parte integrată a sistemului de sănătate 

 

În România, precum în multe alte ţări în curs de dezvoltare, sistemul de sănătate se 

confruntă cu unele provocări majore, cum ar fi îmbătrânirea populaţiei, progresul tehnologic, 

migraţia medicilor, creșterea costurilor de îngrijire a sănătăţii, pandemiile și bolile 

determinate de stilul de viaţă. În aceste condiţii, identificarea unor resurse financiare 

suplimentare și utilizarea eficientă a resurselor limitate existente ar trebui să reprezinte 

preocupări majore pentru orice factor de decizie din sistemul de sănătate din România.  

Scopul acestui capitol este de a evalua nevoile de finanţare ale sistemelor de sănătate 

din România și de a recomanda soluţii durabile de finanţare menite să asigure accesul tuturor 

cetăţenilor la serviciile de sănătate. Punctul de plecare l-a constituit încadrarea tehncii dentare, 

ca parte integrantă a sănătății dentare a populației, rolul și importanța acesteia în perioada 

actuală.  

De asemenea, fiind conduși de pricipiul medical general ”Primo Non Nocere”, am 

analizat aspectele care considerăm că trebuie să stea la baza oricarei acativități de 

management în sistemul medical și anume managemntul calității asistenței medicale. 

1.1 Tehnica dentară  parte integrată în sistemul de sănătate românesc 

Din anul 2006, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii (1), România a demarat reforma sistemului de sănătate prin 

implementarea unui cadru unitar de reglementare a întregului sector de sănătate. Acest act 

normativ, cu modificările și completările ulterioare, a rămas până astăzi baza legislativă atât a 

sistemului de asigurări sociale de sănătate cât și a întregului sistem sanitar. 

Sistemul de sănătate din România cuprinzând și asigurările sociale are ca scop declarat 

asigurarea accesului echitabil și nediscriminatoriu la un pachet de servicii de bază pentru 

asigurați. 

Principalii actori din domeniul sistemului de asigurări sociale de sănătate din 

România, cu rol în dezvoltarea politicii de sănătate sunt: Casa Națională de Asigurări de 

Sănătate și casele județene de asigurări sociale de sănătate, Ministerul Sănătății și direcțiile de 

sănătate publică județene, asociațiile profesionale. 
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Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) este o instituție publică, 

autonomă, de interes național, cu personalitate juridică. Reprezintă  organul de specialitate al 

administrației publice centrale, care administrează şi gestionează sistemul de asigurări sociale 

de sănătate (1) 

Ministerul Sănătății (MS) organ de specialitate al administrației publice centrale, cu 

personalitate juridică, cu rol preponderent în planificarea și coordonarea politicilor în 

domeniul sănătății publice(1). 

Ordinul Tehnicienilor Dentari din România (OTDR) s-a înființat și funcționează în 

baza Legii nr. 96(r1) privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România (2). La nivel 

național, împreuna cu Ministerul Sănătății Publice, OTDR constituie autoritatea competentă 

cu atribuțiuni în controlul și supravegherea exercitării profesiei de tehnician dentar. În plan 

local OTDR este reprezentat prin Consiliile Județene si Consiliul Municipiului București. 

Același act normativ legiferează și condițiile de exercitare a profesiei de tehnician 

dentar, pe teritoriul României. 

Exercitarea profesiei de tehnician dentar se realizează prin următoarele activităţi (2):  

• Confecţionarea şi producerea de dispozitive tehnico-medicale şi proteze 

dentare, fixe și/sau mobile, unicate, pe bază de comandă scrisă semnată şi 

parafată, eliberată de medicul dentist şi conform pregătirii şi specializării; 

• Participarea, împreună cu medicii şi alte categorii de personal, la cercetarea în 

domeniul tehnicii dentare; 

• Participă împreună cu alte categorii de personal, la protejarea mediului 

ambiant. 

Deasemenea tehnicianul dentar care a absolvit o formă de învăţământ universitar cu 

profil de tehnică dentară este competent să exercite şi alte activităţi profesionale, precum (2):  

• Marketing şi management al laboratorului de tehnică dentară; 

• Activitate didactică de instruire teoretică și practică sau de administraţie în 

domeniul tehnicii dentare. 

Sănătatea este un concept cu multiple fațete și nu există un singur indicator uneiversal 

care poate evalua în mod adecvat acestă stare la un nivel național. Cu toate că datele privind 
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mortalitatea sunt destul de complete și disponibile pentru toate țările, este mai complicată 

obținerea de date fiabile cu privire la starea de sănătate și de morbiditate. Unul dintre 

indicatorii stării de sănătate, pentru care sunt disponibile date sunt auto-percepția subiectivă 

cu privire la starea sănătății. Este chiar și mai dificilă de măsurarea calității serviciilor de 

sănătate, dat fiind că acest lucru necesită în mod necesar evaluări individuale. 

În general, europenii se bucură de acces aproape universal la asistență medicală, 

speranța lor de viață - deja printre cele mai ridicate din lume - este în creștere rapidă și ratele 

mortalității infantile au scăzut la un nivel impresionant. Anumite variații persistă de la o țară 

la alta, dar rezultatele indicatorilor în domeniul sănătății în țările din europa de est care au 

aderat la UE în 2004 și 2007 sunt, de asemenea, îmbunătățite. 

Conceptul de asistență medicală reprezintă suma activităților desfășurate de instituțiile 

publice și private, pentru a preveni și vindeca boli, de a reduce mortalitatea prematură, 

îngrijirea bolnavilor și pentru a promova sănătatea publică. Examinările medicale și 

tratamentele sunt în mod evident, cele mai importante aspecte ale asistenței medicale. Prin 

urmare, este foarte important ca populația să nu se confrunte cu obstacole în calea accesului 

atunci când solicită asistență medicală. În UE-28, doar 2,3% este procentul din populație care 

nu poate plăti pentru examenele medicale sau furnizarea de servicii medicale (3). Chiar și în 

cele mai sărace 20% din populația UE-28, doar pentru 4,8% acesta este motivul care îi 

împiedică să aibă un examen medical. Situația este mai îngrijorătoare în țări precum Letonia 

și România, unde 14,4% și respectiv 10,9% din populația statului au nevoi medicale 

nesatisfăcute, deoarece acestea nu își pot permite să plătească pentru tratament. 

Accesul la îngrijiri medicale dentare este, de asemenea, un aspect important al calității 

vieții persoanelor. Deși, de obicei, nu pun viața în pericol, afecțiunile dentare pot provoca 

dureri chinuitoare, în timp ce dinții netratați pot avea efecte negative pe termen lung, 

semnificative, asupra sănătății și bunăstării.  

În majoritatea statelor membre ale UE (pentru 21 state), precum și în Norvegia și 

Elveția, mai mult de 90% din populație nu au nevoie de nici un tratament dentar.  

Pe de altă parte, unul din cinci letonii spun că aceștia sunt în imposibilitatea de a 

beneficia de un tratament dentar din motive financiare (în comparație cu UE-28 media de 

4,3%), urmată de România (11,8%) și Bulgaria (10,1%). În ceea ce privește persoanele cu 

venituri mici (adică cea mai mică cvintilă a venitului echivalat), mai mult de 90% dintre 

respondenți au raportat că nu au nevoi nesatisfacute, de tratamente dentare, din motive 
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financiare. Dar cu toate acestea problema a fost deosebit de acută în Letonia și Bulgaria, unde 

36,1% și respectiv 20,5% a populației din acest grup de venituri, au declarat o problemă 

majoră în accesarea asistenței medicale dentare. În schimb, mai puțin de 1% din cei cu 

venituri mici din Marea Britanie, Finlanda și Slovenia au declarat că au aceeași problemă. 

În general, distanța  la o asistență medicală sau la o îngrijire dentară nu pare a fi o 

problemă, chiar și în statele membre slab populate. Conform datelor disponibile în 2011, doar 

0,2% din populația UE-28 spue că are nevoi medicale din cauza distanțelor mari. De fapt, 

singura țară din UE în cazul în care mai mult de 1% din populație semnala distanța ca un 

motiv pentru a nu participa la nevoile lor medicale este Croația (1,6%), dar cifra este nesigură. 

Chiar și în cea mai mică cvintilă a venitului echivalat, doar 0,3% dintre respondenții din UE 

spun că facilitățile medicale sunt „prea departe pentru a călători spre… ”. 

Sistemul de sănătate românesc este în principal finanţat din fonduri publice, prin 

contribuţiile la asigurările obligatorii de sănătate, iar furnizarea serviciilor medicale se face 

prin sistemul public de unităţi sanitare. România trebuie să reformeze sistemul de finanţare a 

sănătăţii pentru a oferi un acces mai bun la o gamă de servicii necesare și pentru a  îmbunătăţi 

rezultatele din domeniul sănătăţii.   

În perioada 2000-2013, ponderea cheltuielilor totale cu asigurarea sănătății populației 

în Produsul Intern Brut (PIB) au variat între 4,3% și 5,3%, cu un maxim de 5,9% în anul 

2009. România a cheltuit, în medie, aproximativ 12,1% din total cheltuieli publice pe sănătate 

în timpul perioadei 2000-2013, sumă mai mică decât oricare nivel înregistrat în ţările UE (a se 

vedea tabelul nr. 2).  

Media UE pentru sănătate pentru aceeași perioadă a fost de 8,94% din PIB. Ţările cu 

venituri mari din UE au cheltuit între 9,5-11,9% din PIB pentru sănătate în anul 2010, în timp 

ce statele cu venituri medii și mici au cheltuit între 6% și 8% din PIB. În plus, mai multe 

studii au evidenţiat faptul că eficienţa cheltuielilor cu sănătatea din România este scăzută 

comparativ cu alte ţări din ECE (6). Comparativ cu alte ţări din UE, cheltuielile totale cu 

sănătatea și resursele sunt orientate spre asistenţa medicală spitalicească, medicamente și 

salarii. Jumătate din cheltuielile totale cu sănătatea din România este alocată pentru finanţarea 

spitalelor, un sector caracterizat de ineficienţă. Numărul de paturi de spital la 100.000 de 

locuitori pentru România este mai mare decât media pentru UE-12 și UE-27. Se constată o 

rată de internare la 100 de pacienţi mai mare decât media UE (23,57 în România faţă de 

numai 17,7 în UE) și o durată medie de spitalizare mai lungă comparativ cu media UE. De 
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asemenea, există o pondere relativ ridicată a cheltuielilor cu medicamentele în totalul 

cheltuielilor cu sănătatea (aproximativ 33% din cheltuielile totale cu sănătatea) (5). 

România are cel mai scăzut nivel al cheltuielilor totale cu sănătatea pe cap de locuitor 

la paritatea puterii de cumpărare din toate ţările UE. Nivelul acestui indicator în 2013 (988 

USD) este de și de patru ori mai mic decât media pentru UE-27 (3,730.14 USD), conform 

datelor furnizate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Biroul Regional pentru Europa. 

Sănătatea în România este finanţată în principal din resurse publice (aproximativ 78,1% din 

total cheltuieli cu sănătatea), principalele resurse publice pentru sistemul de finanţare a 

sănătăţii sunt: Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS), bugetul 

naţional, bugetele locale, veniturile proprii, donaţii și sponsorizări. Cele mai multe cheltuieli 

sunt finanţate prin contribuţii obligatorii de asigurări de sănătate plătite de angajaţi și 

angajatori la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Ponderea sectorului 

privat în totalul cheltuielilor cu sănătatea în România este printre cele mai scăzute din UE. În 

2013, doar 19,7% din cheltuielile totale pentru sănătate provin din surse private, cum ar fi 

coplăţi, plăţi informale ale pacienţilor și plăţi de la companii private de asigurări.  

Medicină dentară și tehnică dentară ca părți inseparabile în obținerea sănătății oro-

dentare  sunt  parte constitutivă a sistemului de sănătate. Contribuie la menținerea unei 

populații sănătoase și la creșterea capacității de muncă a acesteia. Acesta este un domeniu în 

plină expansiune fapt confirmat și de următoarele date statistice (Fig 2). 

Reforma propusă, va asigura o asistență de medicină dentară performantă, comparativ 

cu standardele europene. Având în vedere aceste standarde și remarcând că în țările dezvoltate 

asistența de medicină dentară se găsește în mod deosebit în sistem privat, este normal să se 

dorească și să se realizeze și în România privatizarea unui segment important al serviciilor de 

medicină dentară (inclusiv cele de tehnică dentară) pentru adulți. Acesta este sugerată și de 

datele statistice care arată o creștere a numărului total de cabinete de stomatologie asociată cu 

o scădere a numărului de cabinete de medicină dentară din sistemul public (Fig. 3).  
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Figura nr. 2 - Evoluția nunărului de medici dentiști în România, în perioada 2007-2014 

Sursa: Anuarul statistic al României, baza de date TEMPO Online, 2015 

Figura nr. 3 - Evoluția nunărului de cabinete dentare în România, în perioada 2007-2014 

Sursa:  Anuarul statistic al României, baza de date TEMPO Online, 2015 

Activitatea în laboratorul de tehnică dentară, este strâns legată cu activitatea 

cabinetului de medicină dentară și astfel această tendință este vizibilă statistic și în cazul 

laboratoarelor de tehnică dentară. Sistemele și organizațiile private au tendința de a funcționa 

mai eficient și eficace în raport cu scopurile definite, în special datorită relației cu piața și a 

presiunii concurențiale (Fig. 4). 
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Figura nr. 4 - Evoluția nunărului de laboratoare de tehnică dentară în România, în perioada 
2007-2014 

Sursa: Anuarul statistic al României, baza de date TEMPO Online, 2015 

Corelând toate aspectele menționate anterior devine evident că sistemul asistenței 

medicale dentare din România adoptă modelul antreprenorial, în care finanțarea sistemului se 

face în principal din surse private, factori de producție sunt deținuți, la rândul lor, de entități 

private care acționează după reguli de piață. 

1.2 Aspecte privind managementul și marketingul calității în asistența medicală dentară 

Rezultatul în asistența medicală este cel mai frecvent folosit ca indicator al calității. 

Există, desigur, multe avantaje ale utilizării acestui indicator. Cel mai important este faptul că 

este simplu de înțeles, ușor de observat, la prima vedere, mai ales atunci când supraviețuirea 

este criteriul. Cu toate acestea, există dubii în ceea ce privește validitatea acestui indicator, 

mai ales că există factori, altele decât asistența medicală care pot influența rezultatul 

serviciului medical. Mai mult, există cazuri în care trec perioade lungi de timp înainte ca 

rezultate relevante să devină evidente. În astfel de cazuri, rezultatele nu sunt disponibile 

atunci când este nevoie de ele pentru evaluarea, astfel încât datele nu pot fi comparate. (11) 

După cum a fost menționat mai înainte, unele rezultate sunt ușor de observat, în timp 

ce altele, mai ales cele legate de atitudinile și satisfacția pacienților sunt foarte subiective, în 

funcție de așteptările pacientului și educație sa. În ceea ce privește așteptările pacientului, ele 

sunt slab definite, fiind adesea asociate percepției lor subiectivă a realității, în strânsă legătură 
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cu experiența prietenilor, rudelor, sau cu ceea ce au aflat prin intermediul mass-media. Acesta 

este motivul pentru pacienții trebuie să fie educați, și anume informați cu privire la starea lor 

proprii, cu privire la ceea ce este important în propria lor stare, cu privire la procedurile și 

tratamentul cărora urmează să fie supusi, despre managementul riscului, astfel încât 

așteptările lor să fie cât de obiectiv posibil. Mai mult decât atât, este dificil să faci alegeri 

raționale sub stres emoțional, declarație valabil atât pentru prestatorii de servicii medicale și 

cât și pentru adresant, astfel încât acestea ar trebui să fie ajutați în a-și controla emoțiile, în 

special cazuri la limită. 

Dictate de imperative sociale, problema calității de îngrijire a sănătății este, de 

asemenea abordată de Organizația Mondială a Sănătății, care, în 2006, a publicat un ghid 

destinat în special celor care au responsabilitatea strategică pentru calitatea în domeniul 

asistenței medicale. 

Cele două principalele argumente pentru promovarea accentului pe calitate în 

sistemele de sănătate invocate în ghidul sunt după cum urmează (12): 

• chiar și în cazul sistemelor de sănătate care sunt bine dezvoltate și resurse, 

există dovezi clare că de calitate rămâne o preocupare serioasă cu rezultatele 

așteptate, nu realizează previzibil și cu variații mari de nivel de predare-de 

îngrijire a sănătății în cadrul și între sistemele de sănătate;  

• în cazul în care sistemele de sănătate - în special în țările în curs de dezvoltare - 

necesitatea de a optimiza utilizarea resurselor și extinde incluziunii populației, 

procesul de îmbunătățire și creștere a cerințelor să fie pe baza unor strategii 

locale solide, astfel încât cele mai bune rezultate posibile să fie obținute de la 

noi investiții. 

Prin urmare, următoarele domenii de intervenție au fost stabilite: conducere, 

informație, sprijinul pacientului și populației, reglementări și standarde, capacitatea de 

organizare, modele de asistență, care ar trebui să fie concordanță cu procesul de luare a 

deciziilor, documentul specificând că, ”având în vedere costul ridicat al intervenției pentru 

calitate, este relevant pentru țări să ia în considerare intervențiile pe care doresc să pună în 

aplicare pentru a îndeplini obiectivele lor de sănătate și de calitatea generală”. (12) 

Planul de marketing și în medicină dentară, la fel ca în orice alt domeniu specific, 

acesta este format din 4 parametri, și anume: 
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• Produsul/serviciul: acesta poate conține teoria practicii și scopul, serviciile 

oferite, precum și calitatea de prezență medicală; 

• Prețul: ea reprezintă costul, precum și mecanismele de attendances medicinei 

dentare; 

• Distribuția: reprezintă locul, precum și mediul în care activitatea se desfășoară; 

• Promovarea: include strategiile de comunicare pentru publicul țintă. 

Etapele pentru a atinge un management de succes la nivel de clinică dentară (cabinet și 

laborator de tehnică dentară), orientată către pacient sunt: 

• depistarea cauzelor insatisfacției şi stabilirea măsurilor corective, precum şi a 

direcțiilor de modificare a problemelor apărute;  

• profesioniştii pot chestiona consumatoriii asupra aşteptărilor acestora şi pot 

negocia ce se  poate oferi pentru fiecare etapă a procesului în vederea obținerii 

actului medical solicitat; 

• utilizarea metodelor de cercetare a pieței în sănătate pentru identificarea 

caracteristicilor cu importanță pentru consumatorii de îngrijiri de sănătate 

dentară. 

• utilizarea analizei procesului pentru a identifica unde sunt deficiențele în raport 

cu standardele acceptate şi identificarea activităților care necesită corecturi;  
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CAPITOLUL II - Prevenția și marketingul asistenței medicale dentare și 

tehnicii dentare 

În acest capitol am studiat importanța marketingului în cadrul asistenței medicale 

dentare și în tehnica dentară, și am analizat rolul pe care îl are prevenția la momentul actual în 

acest domeniu, care determină o serie de schimbări din punct de vedere al tranzacțiilor cu 

produse stomatologice. 

De asemenea, mergînd pe filieră, am analizat orientările și practicile în interiorul 

organizatilor de succes din asistența medicală dentară. În final am urmărit poziționarea 

României pe piața internaționale cu produse și echipamente stomatologice. 

2.1 Prevenția în sistemul asistenței medicale dentare din România 

Din perspectiva protecţiei sociale, cel mai indicat mod de îmbunătăţire a susţinerii 

financiare este creşterea eficienţei sistemului de sănătate: eficientizarea se referă aici la 

scăderea costurilor, menţinând la aceleaşi niveluri cantitatea şi calitatea, realizată prin 

alocarea de suficiente resurse destinate programelor de prevenţie şi celor de menţinere a 

sănătăţii, cu scopul reducerii unor potenţiale cheltuieli viitoare. 

Parte a sectorului de sănătate, medicina dentară include metode și tehnici identice, 

selectarea lor pentru aplicare prezentînd unele caracteristici legate de specificul activității de 

medicină dentară. 

Figura nr. 6 - Evoluția numărului de medici dentiști la 10.000 locuitori, în România, în 
perioada 2007-2014 

Sursa: Anuarul statistic al României, baza de date TEMPO Online, 2015 
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Medicina dentară din România a cunoscut o creștere semnificativă în perioada 2007-

2015. Astfel, că în momentul de față dacă comparăm datele statistice regăsite în Anuarul 

statistic al României cu datele furnizate pe site-ul Organizației Mondiale a Sănătății putem 

observa că România se află peste media europeana în ceea ce privește raportul număr de 

medici dentiști la 10.000 de locuitori (Fig. 5). Acest fapt plasează România pe picior de 

egalitate cu țări ca Portugalia sau Belgia (Fig 7) 

Figura nr. 7 - Evoluția numărului de medici dentiști la 10.000 locuitori, în U.E, în anul 2014 

Sursa: Organizația Mondială a Sănătății, 2014 
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Figura nr. 8 - Evoluția numărului de cabinete stomatologice scolare, în România, în perioada 
2007-2014 

Sursa: Anuarul statistic al României 2015 
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de dolari SUA în anul 2015, ceea ce constituie o creştere de 7% faţă de 2010. Creşterea pieţei 

vînzărilor este întreţinută de cererea constantă a biomaterialelor şi a implantelor stomatologice 

şi vizează 6% pentru piaţa implantelor dentare şi 10,5% – pentru piaţa biomaterielor pe 

perioada 2010-2015. Cei mai importanţi actori ai pieţei echipamentelor stomatologice sunt: 

Danaher (SUA), Sirona Dental Systems (SUA), Planmeca Oy (Finlanda), A-Dec Inc. (SUA), 

BIOLASE Technology Inc. (SUA), Midmark Corporation (SUA), Nakanishi Inc. (Japonia), 

GC Corporation (Japonia), Henry Schein Inc. (SUA), Patterson Dental (SUA), Sybron Dental 

Specialities Inc. (SUA) şi Young Innovations Inc. (SUA). Principalul element favorizant 

efectului este dezvoltarea tehnico-ştiinţifică a echipamentelor dentare apreciate de medici în 

tratamentul pacienţilor.  

Segmentul pieței produselor stomatologice consumabile sunt reprezentate de toate 

produsele utilizate de tehnicieni, chirurgi OMF, ortodonţi, proteticieni ş.a. în prestarea 

serviciilor stomatologice pacienţilor. În acest segment se pot regăsi: punţi dentare, implanturi, 

medicamente, aparate ortodontice şi endodontice, adezivi şi cimenţi etc. Produselor 

consumabile le sunt caracteristice: costuri mici, volume mari, cerere frecventă. În 2013, piaţa 

produselor consumabile a înregistrat vânzări de 19 miliarde de dolari SUA, ceea ce constituie 

71% din piaţa internaţională de produse dentare şi o creştere anuală de 6%.  

Figura nr. 11 - Importurile de produse și echipamente stomatologice ale României, în anul 
2015 

Sursa: http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Graph.aspx (16) 

In figura de mai sus, observăm că Germania este cel mai important partener de import 

pentru România, de altfel,  este una dintre cele mai dezvoltate din Europa, având o tradiţie 

care începe în anul 1916, odată cu formarea organizaţiei de gestiune a comerţului cu acest tip 
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de produse – „Association of German Dental Manufacturers”. Industria stomatologică este 

susţinută de întreprinderile mici şi mijlocii, în număr de cca 200 companii (17), în mediul 

cărora există o concurenţă acerbă în domeniul inovaţiilor stomatologice atât la nivelul 

produselor stomatologice consumabile, cât şi la nivelul echipamentelor stomatologice, 

justificată de nivelul calităţii „Made in Germany” Industria stomatologică din Germania are 

tendinţa de dezvoltare a prezenţei sale în România şi a reuşit să-şi păstreze o dezvoltare 

stabilă în interiorul ţării. Astfel, pentru anul  2015 cei peste 200 de importatori au  înregistrat 

tranzacții cu China (11%), Italia (9%), Austria(5%), Olanda (4%).  

Consumul de produse stomatologice pe piaţa internă este în stagnare din cauza 

politicilor de stat privind strategiile de întreţinere a sănătăţii dentare. Astfel, statul a elaborat 

un plan de consum pentru produsele autohtone în practicile de asistenţă stomatologică primară 

implementând diverse politici de preţuri atât pentru produsele consumabile, cât şi pentru 

echipamentele stomatologice. 

Figura nr. 13 - Exportul de produse și echipamente stomatologice ale României, în anul 2015 

Sursa: http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Graph.aspx (16) 

Exporturile cu produse stomatologice ale României sunt axate, pe materiale 
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Britanie (12%), Italia  (10%) şi Germania (15%), drept avantaje de comerţ servind distanţa 

mică de transport, condiţii similare de comerţ şi de certificare a produselor, precum şi 

standarde de calitate corespunzătoare cererii formate. Printre perspectivele de dezvoltare a 

exporturilor, o oportunitate de dezvoltare a pieței românești o constituie şi Moldova, Korea, 

Federația Rusă. (Fig. 14). 
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Posibilităţile industriei medicale naţionale şi ale ştiinţei pot fi realizate prin crearea 

condiţiilor favorabile pentru extinderea exportului de articole medicale capabile de a concura. 

Aceasta va permite extinderea elaborărilor noi şi valorificările producţiilor tehnice medicale 

moderne. În România, logistica distribuţiei produselor stomatologice corespunde modelului 

clasic, adică este caracterizat de companii mici şi mijlocii, de obicei, sub forma afacerii de 

familie, unde rareori intervin modernizări în sistem. Însă, sistemul existent deţine o gamă 

largă de servicii oferite medicilor stomatologi, astfel încât relaţiile comerciale între cei doi 

sunt de lungă durată şi pot fi transmise de la o generaţie la alta. 

Pentru a crea condiţii favorabile pentru producătorul naţional esenţial este, în primul 

rând – asigurarea stabilă a comenzilor pentru articolele care actualmente corespund cerinţelor 

Ministerului Sănătăţii şi capabile de a concura cu modelele occidentale. În al doilea rând, 

pentru dezvoltarea şi renovarea rapidă a modelelor este necesară acordarea creditului 

avantajos cu un control sever asupra utilizării acestuia cu destinaţie specială. Pentru 

dezvoltarea ulterioară a pieţii de tehnică medicală în Romania, prin măsurile de creştere a 

greutăţii specifice de producţie a întreprinderilor naţionale, inclusiv de conversiune.  
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- Parte specială - 

CAPITOLUL III - Studiu privind managementul integrat în practica 

laboratorului de tehnică dentară 

3.1 Scop și obiective 

Scopul acestui studiu este de a analiza un management de succes în laboratorul de 

tehnică dentară al cărui obiectiv principal este de a menține și de a orienta activitatea în strictă 

relație cu cabinetul stomatologic. Vom urmări un studiu de caz pe baza unei anchete efectuate 

în București, un model de succes în luarea celei mai bune decizii de management, un anumit 

stil de management în laboratorul de tehnică dentară din România prin capacitatea de a 

previziona, organiza, coordona, control evalua concomitent cu menținerea și/sau integrarea 

tehnologiei actuale în practica.  

3.2 Material și metode 

Tehnica cercetării folosită a fost o  anchetă de tip prospectiv cu chestionar și interviuri 

structurate. Chestionarul a fost alcătuit din 10 întrebări, din care majoritatea au fost întrebări 

deschise. Întrebările au fost urmatoarele: 

1. Pe piața medicala (stomatologică) din Romania putem vorbi despre standardizare 
(omogenitate) a relatiei medic stomatolog - tehnician dentar? (tehnologie, prețuri, tipuri de 
produse). Argumentați. 

2. Care ar putea fi diferențele in interiorul acestor relatii si ce factori contribuie la 
adaptarea activității de management? (nr de tehnicieni colaboratori, amplasarea clinicii, 
redimensionarea ofertei – accesibilitate pentru toti clientii, redimensionarea spațiului in 
clinică) 

3. Efectele acestei cooperări (medic-tehnician) se pot vedea la nivelul activității de 
marketing in cadrul clinicilor respective.  Cunoașteti care ar putea fi factorii ce influenteaza 
comportamentul pacientului? (stress, refuz, dorinta de colaborare, plata serviciilor medicale). 

4.Considerati ca în Romania piața serviciilor medicale stomatologice este o piață 
exclusivistă? Sau se adresează tuturor categoriilor de clienți? 

5. Ce propuneri aveti pentru imbunatățirea relației medic stomatolog – tehnician 
dentar? Existenta unui laborator de tehnica dentara unde sa se concentreze oferta de produse 
ar putea scurta canalul de comunicare?  
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  Figura 1 

   Figura 2 

6.  Care ar fi elementele care sa asigure succesul în clinica stomatologica? 
Exemplificați. 

7. Ce părere aveți despre existența serviciilor medicale din mediul rural? Cum s-ar 
desfașura relația medic dentist - tehnician dentar - pacient în acest caz? (ne interesează 
limitele care apar). 

8. În activitatea Dvs. aveți un model de afaceri importat care funcționeaza deja? Daca 
nu, care ar fi acesta și dacă intenționati să-l  adoptați? 

9. De cat timp funcționeaza laboratorul Dvs.? 

10. Cati tehnicieni – colaboratori aveti? Dar nr de medici colaboratori? 

Eșantionul este reprezentat de 20 de laboratoare de tehnică dentară din București, 

perioada în care s-a desfăsurat ancheta: 24 octombrie 2015 – 30 noiembrie 2015. 

Indicatorii care au fost  urmăriți în intervievarea tehnicienilor/managerilor au fost: 

• Indicatori ai inițiativei (capacitate managerială, liberă inițiativă privată); 

• Indicatori ai cadrului existențial (mediu natural, social și al resurselor 

disponibile venit, grad de școlarizare);  

• Indicatori descriptivi (categorii de activități economice) 
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3.3 Rezultate și discuții 

Rezultatul anchetei noastre efectuate într-un laborator de tip industrial au arătat ca s-a 

manifestat funcția de planificare pe termen lung, respectiv planuri concepute pentru cel puţin 

cinci ani. Decizia de management a vizat aspecte competitive, de natură tehnologică, pornind 

de la nevoia de a introduce noi tehnici și tehnologii în anul 1998, având la baza un model care 

funcționa în Germania, ceea ce a implicat şi alocarea resurselor materiale, financiare și umane 

ale noii organizaţii. 

Sesizăm faptul negativ că în unele laboratoarele de tehnică dentară, pe baza 

observaţiilor şi concluziilor obţinute de la eşantionul a 20 de laboratoare din Municipiul 

Bucureşti,  desfășurarea activității de producție nu se face într-o manieră directă, echitabilă, ci 

mai degrabă este vorba de o alegere bazată pe o experiență îndelungată cu medicul dentist. 

In ancheta noastră am identificat cât de important este rolul jucat de laboratorul de 

tehnica dentara, acolo unde se realizeaza efectiv coroanele și puntile dentare, fațetele 

ceramice, diferite proteze etc. De asemenea cât de importantă este apropierea laboratorului de 

tehnică dentară față de cabinetul stomatologic. Acesta este evident responsabil de calitatea 

lucrarii protetice, de cât de repede pacientul beneficiaza de ea, de numărul ședintelor la care 

este supus acesta. Intr-o ultimă instantă, contribuie decisiv la obținerea unor rezultate 

economice pe termen lung, cu maxim de efect și cu un efort minim. 

În figurile de mai jos prezentăm, pe scurt, prin comparație două situații, întâlnite pe 

piața serviciilor stomatologice din România.  

Figura nr. 16 - Model distribuţie nespecializată 

În figura 16 este prezentat un model de distribuţie nespecializată: patru medici 

stomatologi aflați în locații diferite, la distanțe diferite, se întâlnește cu o clientelă formată din 

patru tehnicieni dentari. Livrarea produselor presupune 16 tranzacţii, ceea ce înseamnă 16 
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deplasări ale tehnicienilor, 16 facturări şi 16 încasări. Pe termen lung acest lucru duce la o 

supraaglomerare care influentează negativ comportamentul tehnicianului, dar și al medicului, 

precum și costul și durata serviciilor medicale 

În România, în functie de tipul de cabinet și de numarul de pacienti, un cabinet 

colaboreaza de regula cu 2-3-4-5 tehnicieni dentari astfel încat să acopere toată gama de 

servicii/produse/lucrari protetice dentare. Colaborarea cu mai mulți tehnicieni ofera 

posibilitatea negocierii prețurilor și termenelor de executie și satisface și condiția unei 

colaborari bune medic-tehnician(fiecare medic poate lucra cu tehnicianul preferat).  

Figura nr. 17 - Model distribuţie specializată 

În modelul nostru prezentat în figura 17, cei patru medici stomatologi, se întâlnesc cu  

serviciile prestate de laboratorul de tip industrial, de la care se tratează cei patru pacienți. 

Această modalitate de distribuţie presupune numai 8 tranzacţii, adică 8 deplasări, 8 facturări, 

8 încasări. Acesta este locul unde se concentrează oferta de servicii și se întâlnește cu cererea 

a mai multor medici, unde acționează o serie de factori de succes ce influențează 

comportamentul tehnicianului, dar și al medicului, precum și costul și durata serviciilor 

medicale.  

Laboratorul de tip industrial poate colabora cu mai multe cabinete/clinici dentare, 

pentru că din punct de vedere al managementului, se urmărește eliminarea oricăror probleme 

între cabinet-laborator (lipsa întârzierii executării lucrărilor și lipsa întârzierii plăților, lipsa 

nemulțumirilor cu privire la erori în transmiterea informatiilor de la cabinet și erori în 

executarea lucrărilor, lipsa greșelilor de comunicare etc).  

Amplasarea clinicii contează poate mai putin în relația cu tehnicianul dentar, (contează 

mai degrabă distanța față de laborator și posibilitatea unui curier de a ajunge la timp/mai des 
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la clinica și invers). În studiul nostru, intervievații au susținut că amplasarea clinicii si 

laboratorului în același spațiu sau foarte aproape = un avantaj MAJOR. 

În același timp, dotările moderne, spațiul generos, experiența îndelungată și tehnicienii 

dentari bine pregatiți sunt fară îndoiala cateva componente esențiale care stau la baza 

performanțelor și calității oferite  medicilor/pacientilor. Distincția pe piața tehnicii dentare din 

Romania vis-a-vis de calitate o face fară îndoială omul și tehnologia. 

3.4 Concluzii parțiale 

În urma analizării rezultatelor chestionarelor aplicat managerilor și angajaților celor 20 

de laboratoare putem emite următorele concluzii: 

1. Un management eficient al laboratorului de tehnică dentară se bazează pe un plan pe 

termen lung în corelație cu cererea de ofertă din partea cabinetelor de medicină dentară 

2. Eficiența laboratoarelor de tehnică dentară și a cabinetelor de medicină dentară are la 

bază o echipă de profesioniști și munca în echipă, mai ales în cele organizate de tip industrial. 

3. Majoritatea respondeților consideră ca în Romania piața asistenței medicale dentare și 

a tehnicii dentare nu reprezintă o piață exclusivistă. 

4. O colaborare eficintă între cabinetul de medicină dentară și laboratorul de tehnică 

dentară are la bază o comunicare bună. 

5. Puține laboraroare de tehnică dentară au la bază un model de afacere importat, 

majoritatea pe un model antreprenorial autohton. 
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CAPITOLUL IV - Cercetari privind marketingul serviciilor furnizate de 

laboratorul de tehnică dentară 

4.1 Scop și obiective 

Scopul acestui studiu este de a răspunde la întrebările legate de oportunităţile realizării 

unor schimbări în medicina dentară şi comerţul cu produse stomatologice, în sensul orientării 

producţiei şi al tranzacţiilor. Obiectivul principal al studiului este conturarea, în măsura în 

care este posibil, unei strategii de marketing viitoare cât mai eficientă și productivă pentru 

tehnica dentară 

4.2 Material și metode 

Astfel, în demersul nostru, de a studia orientările de marketing în acest domeniu, am 

realizat un chestionar cu un set de 15 întrebări deschise pe care l-am aplicat unui număr de 

106 persoane, din care: 53 medici dentiști și studenți în anul VI – an terminal - ai Facultății de 

Medicină Dentară, U.M.F. „Carol Davila” București și 53 tehnicieni dentari  și studenți ai 

specialității de tehnică dentară în anul III – an terminal - din cadrul Facultății de Moașe și 

Asistență Medicală, U.M.F. „Carol Davila” București. Ancheta s-a desfășurat în perioada 

iunie - iulie 2015 

Din punct de vedere statistic rezultatele arată că din 53 tehnicieni dentari, 62,27%, 

subiecți sunt absolvenți, iar diferența de 37,73% sunt studenți ai specializării de tehnică 

dentară anul III (an terminal) din cadrul Facultății de Moașe și Asistență Medicală 

(F.M.A.M.), U.M.F. „Carol Davila” București. Distribuția pe sexe arată că 41,5% sunt de sex 

masculin și 58,5% de sex feminin. În ceea ce privește medicii dentiști, 36 dintre aceștia sunt 

medici dentiști cu diplomă (67,92%), iar 17 dintre dintre subiecți sunt studenți ai Facultății de 

Medicină Dentară anul VI (an terminal) ai Facultății de Medicină Dentară, U.M.F „Carol 

Davila” București (32,08%) (Fig.18). 
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Figura nr. 18 - Distribuția pe sexe a subiecților pe nivele de pregătire 

 

Distribuția pe sexe este prezentată în figura de mai jos, astfel din totalul de 53 

tehnicieni dentari, un procent de 37,73% sunt de sex masculin și 62,27% au fost de sex 

feminin; de asemenea rapartizarea medicilor dentiști se prezintă astfel: 41,5% subiecți de sex 

masculin, 58,5% subiecți de sex feminin. (19). 

 

Figura nr. 19 - Distribuția pe sexe a subiecților intervievați 

 

Prezentăm în continuare care au fost întrebările cercetării, aplicate pentru cele două 

categorii de intervievați: 

1. Sunteți familiarizați cu noțiunea de "marketing" în activitatea pe care o desfășurați? 

2. Credeți că, conceptul de marketing poate fi aplicat și în medicina dentară (de 

asemenea, în tehnica dentară)? 

3. Care ar fi cea mai eficientă metodă de publicitate sau de promovare a activității de 

laborator: prin intermediul mass-media sau prin recomandări? 
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4. Credeți că un marketing eficient ar putea fi realizat în mod individual, numai de 

către un laborator de tehnică dentară independent, în mod strict prin practicile dentare sau 

printr-un management de echipă, prin practica dentară adresată pacienților? 

5. Pentru lucrările dentare pe care le obțineți cărei categorii de vărstă a pacienților vă 

adresați? 

6. Ați dori să diversificati lucrarile dentare pe care le obtineți? Sunteți dispus să 

efectuați investiții pe viitor? 

7. În activitatea dvs, putem vorbi de fidelizarea pacienților? Dar a medicilor? 

8. În anumite situații pentru anumite tipuri de lucrări dentare, aveți posibilitatea să 

externalizați efectuarea lor (pentru menținerea medicilor colaboratori dar și a pacienților)?  

9. Considerați ca un factor favorabil de marketing cum ar fi scăderea prețurilor în 

detrimentul calității produsului (de ex: restaurări protetice) s-ar putea aplica și pentru 

laboratorul de tehnică dentară? 

10. În ce relație va aflati cu medicul/tehnicianul? 

a) colaborare    b) prietenie sau rudenie 

c) subordonare    d) directă sau strict profesională 

e) tensionată dar constructivă 

11. Ce părere aveți despre disponibilitatea de a desfășura un program de training 

pentru viitorii tehnicieni în cadrul laboratorului/cabinetului Dvs.?  

12. Dvs. în calitate de tehnician/medic considerați că aveti nevoie de training? 

13. Atunci când vă prezentați oferta de servicii stomatologice care sunt criteriile dvs. 

în alegerea viitorului medic/tehnician ca și colaborator al Dvs..:  

a) prezența la târguri și expoziții    

b) nr. de pacienți cu care lucrează 

c) volumul lucrărilor pe care le realizează  

d) gradul de dotare de care dispune 

14. Sunteți de acord cu principiul mai multe cabinete - mai mulți tehnicieni dentari? 

15. În alegerea distribuitorilor de materii prime și materiale care sunt criteriile la care 

apelați: 

a) prezența pe piața produselor stomatologice 

b) aria de cuprindere și de distribuție 

c) raportul calitate/preț 

d) capacitatea de negociere 
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4.3 Rezultate și discuții 

Am analizat rezultatele obținute din perspectiva celor doua categorii profesionale, în 

final obținând corelații semnificative în ceea ce priveste modalitățile de acțiune pentru un 

management integrat eficient. Datorită spațiului limitat vom prezenta doar rezultatele din 

perspectiva medicilor dentiști acolo unde am întâlnit corelații semnificative:  

La întrebarea ”Pentru lucrările dentare pe care le obțineți cărei categorii de vărstă a 

pacienților vă adresați?”, rezultatele sunt prezentate în figura 30 de mai jos: 

Figura nr. 30 - Segmente de piață și nivelul de adresabilitate al  tehnicii dentare în România  

Din punct de vedere al medicului dentist, observăm o nisă de piață cu adresabilitate 

mai largă și mai echilibrată, vedetele sunt de această dată salariații, iar șomerii reprezintă 

categoria problemă. Putem concluziona, ca un semnal de alarmă, importanța prevenției în 

sănătatea orală a pacienților din România.  

Un plan de marketing personalizat pentru un cabinet dentar ar putea identifica acele 

produse/servicii la care aceștia apelează cel mai des, sau care sunt produsele/serviciile 

problemă care ar trebui înlocuite sau diversificate.  

Întrebarea 6, ”Ați dori să diversificati lucrările dentare pe care le obțineti? Sunteți 

dispus să efectuați investiții pe viitor?” vine să completeze segmentarea pieței pentru 

cabinetul dentar, dar de această dată vizează procentul de 12% în principal, unde preferințele 

pentru anumite lucrari dentare, de lux sau de o calitate mai înaltă sunt mai mari.  
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Figura nr. 31 - Gradul de disponibilitate al medicului dentist în diversificarea ofertei de 
servicii stomatologice 

 La întrebarea 9: ”Considerați ca un factor favorabil de marketing cum ar fi scăderea 

prețurilor în detrimentul calității produsului (de ex: restaurări protetice) s-ar putea aplica și 

pentru cabinetul dentar?”  

Figura nr. 33 - Favorabilități și condiții de piață  

Am observat în ancheta noastră că o linie de produse reprezintă un grup de produse 

strâns legate între ele, deoarece sunt fabricate prin tehnologii asemănătoare, sunt aplicate  

aceloraşi categorii de pacienți, sunt distribuite prin acelaşi tip de canale de distribuţie şi se 

situează între aceleaşi limite de preţ.  
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La întrebarea 13: ”Atunci când vă prezentați oferta de servicii stomatologice care sunt 

criteriile Dvs. în alegerea viitorului tehnician dentar ca și colaborator al Dvs.?”, raspunsurile 

se prezintă astfel: 

Figura nr. 37 - Criterii în alegerea  colaboratorilor de către tehnicianul dentar  

La întrebarea 14: ”Sunteți de acord cu principiul mai multe cabinete - mai mulți 

tehnicieni dentari?”, observăm o dispobibilitate din partea medicilor de a lucra în echipa cu un 

tehnican la o distanță cât se poate de mică, de a desfășura o activitate integrată cu tehnicianul 

dentar. Totuși acest procent de 45% arată o înclinație spre acest fenomen, care la un moment 

dat s-a manifestat în România, dar la alt nivel în perioada comunistă. Noua orientare care se 

intrevede și în România presupune ca fiecare clinica stomatologică să aibă propriul laborator 

dentar.  

Figura nr. 38 - Sunteți de acord cu principiul mai multe cabinete – mai mulți tehnicieni 
dentari? 
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4.4 Concluzii parțiale 

Corelațiile obținute în urma analizei celor doua categorii profesionale ne-au codus la 

următoarele concuzii: 

1. Prezența laboratorului de tehnică dentară la evenimente precum expoziți și târguri de 

profil trebuie să reprezintă principala modalitate de promovare. Acest criteriu fiind indicat de 

40% dintre medicii dentiști. 

2. Recomandările din partea altor medici dentiși reprezint deasemena un criteriu 

important de selecție (34%). 

3. Un mijoc de eficient de markenting al laboratorului de tehnică dentară este scădera 

prețului, dupa cum afirmă 90% dintre repondenți 

4. Ambele categorii profesionale consideră că laboratorul de tehnică dentară este o 

unitate lucrativă independentă sau asocită cabinetului de stomatologie a cărui activitate și 

marketing nu se pot desfășura independent de activitatea de cabinet. 

5. Numai cabinetul prin medicul dentist, are rapoarte profesionale cu pacientul, cu 

dorințele și posibilitățile acestuia. 

6. Există o dorință de diversificare a ofertei și disponibilitatea de a investii pentru acest 

lucru în cadrul ambelor categorii profesionale. 

7. Marketingul laboratorului nu poate fi decât consecința pretențiilor, dorințelor 

cabinetului de medicină dentară.  

8. Pe baza răspunsurilor primite, putem aprecia că un plan de marketing eficient în 

laboratorul de tehnică dentară, trebuie aplicat cu precădere, mai ales unei structurii mixte 

reprezentată de divizia clinică (cabinet de medicină dentară) - divizia tehnică (laboratorul de 

tehnică dentară), dar și individual, pentru fiecare dintre aceste structuri. 
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CAPITOLUL V - Evoluția marketingului din perspectiva cabinet de 

medicină dentară - laborator de tehnică dentară - pacient 

5.1 Scop și obiective 

Motivația cercetării prezentate în acest capitol rezultă din schimbările produse pe piaţa 

produselor stomatologice și de laborator. Producătorii de astfel de produse, distribuitorii, 

utilizatorii (medici și tehnicieni) pot fi interesaţi să identifice tendinţele modelului de 

„sănătate” în societatea actuală şi percepţiile pacienților privind beneficiile aduse de serviciile 

prestate, în contextul sistemului de sănătate din România. 

Scopul principal al studiului nostru este dimensionarea pieţei produselor 

stomatologice obiectivul fiind identificarea complexității fenomenului produs de relaţiile 

economice în medii socioeconomice diferite. 

Scopul secundar al cercetării este să realizăm o perspectivă din punct de vedere al 

managementul riscurilor și  siguranței pacienților în cabinetele dentare din România, printr-un 

studiu în spațiul rural și urban, dat fiind decalajele care există în profil teritorial, economic, 

social.  Obiectivul principal este de a  evalua managementul riscului pentru sănătatea 

populației, în mod special în îngrijirea dentară, care sa fie furnizate pentru populație la orice 

nivel, urban sau rural.O componentă a acestui studiu se referă la percepția pacienților privind 

piața stomatologică deoarece ei reprezintă grupul țină al pieței serviciilor de asistență 

medicală dentară. Obiectivul acestei părți a studiului este de a evalua percepţiile pacienților 

asupra beneficiilor și satisfacțiilor aduse de tratamentele de care beneficiază, în încercarea 

noastră de a elabora premise pentru creionarea unor tendinţe viitoare ale stomatologiei și 

tehnicii dentare în România. 

5.2 Material și metode 

Pentru îndeplinirea scopurilor studiului am utilizat următorele metode de cercetare: 

1. analiză critică a datelor publice deschise din piață utilizând diferite aspecte ale 

teoriei economice, a metodelor şi analizelor pentru a prezenta rezultatele într-un mod coerent, 

logic, accesibil şi util; Pentru analiza datelor s-au utilizat metode de gândire critică: analiza 

argumentului, explicarea, evaluarea şi interferenţa. Rezultatele cercetării au fost validate 
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utilizând metoda analizei cazului negativ (29). Contra-evidenţa este prezentă în procesele de 

analiză a datelor şi elaborarea concluziilor (30). 

2. o cercetare de tip prospectiv pe două cabinete dentare reprezentative, în București și 

Bragadiru. În studiul noastru am abordat o serie de indicatori de management utilizați în 

evaluarea unităților, cărora le-am acordat punctaje de la 1 la 5, 5 reprezentând valoarea 

maxima a indicatorului. 

3. anchetă prospectivă prin chestionar aplicat în sistemul online, în perioada mai-iulie 

2015, răspunzând la chestionarul nostru un număr de 148 de personae. Pentru colectarea 

datelor s-a utilizat tehnica interviului semi-structurat, folosind ghidul  de discuţie. Întrebările 

cercetării de marketing privind tendinţele de menținerea sanătății dentare precum şi 

percepţiile pacienților asupra produselor/serviciilor medicale de care aceștia beneficiază, au 

fost: 

1. Care sunt preferintele dumneavostră de consum curent?  

2. Cum apreciaţi preţul serviciilor medicale în această clinică/cabinet ? Dar raportul 

calitate-preţ? 

3. Cum apreciaţi amplasamentul (distanța față de casă) și ambianța în această locatie? 

4. Cât de des ajungeti la cabinet? (argumentare, explicare). Beneficiați de bonificații 

pentru tratarea problemelor dentare? 

5. Ați recomanda prietenilor dumneavoastră, cunoștințelor, calitatea serviciilor 

medicale din această clinică?  

5.3 Rezultate și discuții 

Cunoaşterea cererii, respectiv a variantelor de tratament finale este obiectiv necesară 

din cel puţin următoarele motive: 

• permite medicilor şi tehnicienilor dentari să-şi orienteze producţia sub aspect 

structural, cantitativ şi calitativ şi, în consecinţă, să-şi fondeze 

comportamentele privind condiţiile de vânzare pe care le anticipează în viitor; 

• orientează distribuitorii de materiale, materii prime în alegerea structurii 

sortimentale a produselor pe care le vor cumpăra pentru a revinde tehnicienilor, 

în cantitatea, calitatea, momentele şi locurile dorite de aceştia; trebuie subliniat 
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că anticipările medicilor dentiști şi tehnicienilor nu corespund decât în mică 

măsură celor făcute de distribuitori; de regulă, estimările distribuitorilor 

(îndeosebi ale detailiştilor) sunt mult mai corecte, mai apropiate de adevăr, 

deoarece ei se află mai aproape de tehnicieni şi cunosc mai bine nevoile 

acestora; 

• ajută sistemul de marketing pentru corectarea din mers a erorilor de anticipare 

menţionate; uneori, consecinţele acestor erori neajustate pe parcurs pot aduce 

grave prejudicii firmelor implicate. Este însă mai puţin costisitor să corectezi 

erorile pe parcurs decât atunci când este prea târziu pentru a face acest lucru. 

Oferta serviciilor stomatologice depinde și de  politicile guvernului, de diferite 

restricții, iar nivelul cererii poate fi determinat de nivelul asigurărilor, prin disponibilitatea 

resurselor din bugetele de familie, dar și prin activitatea medicilor și mai puțin de nivelul 

îmbolnăvirii populație.  

Potrivit  dicţionarului de marketing (31), cererea reprezintă numărul de  servicii 

stomatologice pe care pacienții sunt dispuşi să le achiziţioneze, la un moment dat, de pe piaţă, 

pentru satisfacerea nevoilor de sănătate. Beneficiarii pot fi utilizatorii (cabinetul dentar, 

laboratorul de tehnică dentară), în cazul consumului productiv şi consumatorii individuali (de 

sănătate), în cazul consumului final. Cererea pentru utilizatori este mult mai uşor de stabilit 

decât în cazul consumului final, deoarece pacienții individuali formează o masă anonimă 

extrem de complexă; în consecinţă, şi atenţia noastră se va îndrepta mai mult asupra cererii 

finale.Pentru studiul cererii finale, teoria economică consideră pacientul individual de sănătate 

drept o unitate de consum. Fiecare consumator, însă, este confruntat cu problema alegerii: el 

doreşte anumite produse de sănătate (tratamente dentare, lucrări dentare ş.a.), însă nu dispune 

decât de un venit limitat pentru a şi le procura.  În consecinţă, el va alege mai întâi serviciile 

strict necesare, apoi pe cele necesare, continuând cu cele mai puţin necesare ş.a.m.d. până 

când epuizează venitul disponibil. În România, realitatea a demonstrat că pacienții apelează la 

cabinetul dentar, în proporție de 80% în situații de urgență, 19% curativ și doar 1% în mod 

preventiv. 

Conform teoriei economice, se consideră că funcţia de utilitate a serviciilor medicale, 

va fi maximizată sub constrângerea veniturilor disponibile ale pacientului. Altfel spus, un 

serviciu este numit “util” atunci când corespunde unei cereri, adică unei necesităţi sau dorinţe 

a pacientului şi se poate, efectiv, încadra în bugetul disponibil. Aceasta este o problemă foarte 
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importantă, deoarece sunt numeroase produse, servicii de sănătate care pot fi dorite de 

pacient, dar cumpărarea lor nu se poate încadra în bugetul său disponibil; în teoria economică, 

ele nu sunt considerate “utile” ci doar “utilizabile”. 

În situaţia în care consumatorul are un venit constant, acesta nu va accepta să cumpere 

o cantitate mai mare dintr-un servicu, decât dacă preţul său scade. Există deci o relaţie inversă 

între preţ şi cantitatea cerută: în măsura în care preţul scade, cantitatea cerută de pacient va fi 

mai mare şi invers, nefiind însă o simetrie între creştere şi scădere. 

Funcţia cererii unui pacient este definită ca fiind cantitatea dintr-un servicu 

stomatologic pe care o va cumpăra, la niveluri de preţuri diferite, în condiţiile în care 

veniturile şi toţi ceilalţi factori care influenţează cererea rămân neschimbate.  

Ne-am propus să urmărim dimensiunea pieței serviciilor stomatologice în relația 

medic dentist-tehnician dentar-pacient, având în vedere eterogenitatea produselor, tipologia 

pacientului. Pentru aceasta am utilizat doi indicatori: capacitatea efectivă a pieței, pentru a 

avea o imagine asupra șanselor de succes ale afacerii, având în vedere că pacientul plătește 

direct și imediat contravaloarea serviciilor la care apelează, dar și a șanselor de supravietuire. 

Această metodă se poate aplica atât în mediul rural cât și în urban. 

Capacitatea efectivă a pieţei (Cep) se află în relaţie directă cu: 

• numărul pacienților (tratamentelor)  (N); 

• dimensiunea medie a unui tratament, denumită serviciul specific în lei (q); 

• frecvenţa de apariție la cabinet (exprimată prin numărul mediu al tratamentelor 

realizate într-o unitate de timp: lună, trimestru, semestru, an etc. (Fr). 

Cep = N  x q  x Fr 
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Figura nr. 43 - Evoluția indicatorilor de analiză a capacității pieței în perioada 2011-2015 

Din punct de vedere al rezultatelor obținute, în evoluție, capacitatea reală a pieței unui 

cabinet de medicină dentară - laborator de tehnică dentară este influențată de numărul 

tratamentelor/lună și mai puțin de dimensiunea tratamentului (în euro), sau cu alte cuvinte de 

numărul pacienților sosiți la tratament. Fidelizarea pacienților, aplicarea unei modalități de 

menținere a lor în scopul sanătății dinților, precum și atragerea noilor pracienți prin diferite 

metode, va reuși să asigure un nivel al rezultatelor economice și de ce nu o creștere a acestora. 

Analiza conţinutului şi dimensiunilor pieţei nu se limitează la procesele economice 

care au loc efectiv, ci trebuie extinsă şi asupra celor potenţiale, care ar putea avea loc. De 

aceea, vom putea face referiri şi la capacitatea potenţială a pieţei, care exprimă volumul 

maxim al vânzărilor pe care le-ar putea realiza echipa cabinet de medicină dentară - laborator 

de tehnică dentară într-o perioadă de timp determinată.  

Capacitatea potenţială a pieţei este mai mare decât capacitatea efectivă a acesteia. 

Diferenţa este generată de nonpacienții relativi, ce reprezintă potenţiali utilizatori ai 

produselor și serviciilor de cabinet/laborator, dar care în prezent nu apelează, din diverse 

motive: aplicarea tratamentelor de la concurenţă, lipsa resurselor financiare, distribuţia 

necorespunzătoare a ofertei în aria pieţei, neconcordanţa între preţul şi calitatea ofertei etc.  

Piața serviciilor stomatologice este segmentată. Segmentarea pieței reprezintă procesul 

de divizare a unei colectivități în grupuri omogene, în funcție de unele criterii și alegerea unei 

alternative strategice de abordare a segmentelor identificate. 
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Considerăm că segmentarea pieței în conformitate cu criteriile menționate anterior și 

cu evaluarea segmentelor menționate, ajută cabinetul / laboratorul în stabilirea unui target - 

piață, și anume nișele de piață de care dorește să se apropie, în funcție de resursele și 

obiectivele sale. 

Am realizat astfel o cercetare pentru două cabinete dentare reprezentative, în București 

și Bragadiru. În studiul noastru am abordat o serie de indicatori de management utilizați în 

evaluarea unităților, cărora le-am acordat punctaje de la 1 la 5,5 reprezentând valoarea 

maxima a indicatorului. Rezultatele obținute în urma anchetei, le prezentăm în tabelele 6-

11pentru  mediul urban și 12-17 pentru mediul rural.  

Tabelul nr. 7 - Caracteristici generale ale cabinetului dentar în mediul urban 

Dimensiunea medie a 
cabinetului 51,3 m2 

Regiune Urban 

Nr mediu de pacienți 1430,3 

Nr mediu de medici 1,3 

Vârsta medie medici 42,1 

Sex medici 
Feminin 74% 

Masculin 26% 

Personal non Mf / 
asistente medicale 

Număr 1,6 

Vârsta medie 41,3 luni 

Sex:  Feminin: 90% 

Masculin: 10% 

Structura pacienţilor 

Vârsta medie 47 ani 

Sex feminin 66% 

Sex masculin34% 

Număr mediu de consultaţii în ultimele 12 luni:  10,7 

Rata medie a pacienţilor cu o boală serioasă 

( care durează mai mult de 3 luni):  55% 
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Urbanul, oferă în primul rând, o locație mult mai atractivă pentru pacient, din punct de 

vedere al transportului, mult mai accesibilă și pentru furnizorii de materii prime și materiale. 

Observăm că, în mediul urban clinicele sunt în măsură să furnizeze servicii medicale de bază, 

dar și de lux.  

Pentru urban, se observă o intensitate a activităților de promovare a unui cabinet 

dentar, prin valorile foarte mari ale indicatorilor de calitate și siguranță de mai sus. Aceasta 

ajută la o comunicare mai bună față de existența serviciilor oferite în trecut, prezent și viitor 

pacienților. Pentru celelalte categorii de produse, alimentare, nealimentare, promovarea 

include publicitate, promovarea vânzărilor, vânzarea personală, întreprinderi agresive. Pentru 

clinicile medicale promovarea, se bazează pe un marketing social. 

În strategia de dezvoltare a unei clinici dentare, pentru a avea o cotă de piață ridicată, 

clinica dentară ar trebui să evalueze starea de sănătate a comunității, să investească în educația 

pacienților, apoi să stabilească pozițiile curente și dorite ale clinicii pe segmentele sale de 

piață. 

Un rol important aici revine concentrării pe educație pentru sănătate, în care să se 

poată poziționa imaginea clinicii în mintea pacienților și la rândul său, să crească cota de 

piață. 

După cum se observă din tabelul de mai jos, în cabinetul dentar din mediul rural, 

personalul medical este predominant de sex masculin, cu o vârstă medie a medicului de 56 ani 

şi a asistentelor de 39 ani. În medie pe un cabinet este mai puțin de o asistentă medicală. Lista 

medie de pacienţi la cabinetele analizate este de 240 pacienţi, cu o distribuţie pe sexe de 52% 

pentru femei şi de 48% pentru bărbaţi. Vârsta medie a pacienţilor este de 62 ani.  

Tabelul nr. 13 - Caracteristici generale ale cabinetului dentar în mediul rural 

Dimensiunea medie a 
cabinetului 35,8 m2 

Regiune Rural 

Nr mediu de pacienti 56,9 

Nr mediu de medici 0,5 

Vârsta medie medici 56 

Sex medici 
Masculin 38% 

Feminin 6% 
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Personal non Mf / 
asistente medicale 

Număr 0,5 

Vârsta medie 39 ani 

Sex:  Feminin: 90% 

Masculin: 10% 

Structura pacienţilor 

Vârsta medie 62 ani 

Sex feminin 52% 

Sex masculin 48% 

Număr mediu de consultaţii în ultimele 12 luni:  7 

Rata medie a pacienţilor cu o boală serioasă (care durează mai 
mult de 3 luni):  98% 

Zonele rurale joacă un rol socio-economic important în România deoarece acestea 

reprezintă mare parte din suprafața totală a României, fiind locuite de aproape jumătate din 

populație. Infrastructura de sănătate a populației este slab reprezentată, asa cum arată datele 

din ancheta noastră, în unele zone este chiar inexistentă.  

Sprijinirea creării și dezvoltării microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici în 

domenii non-agricole va crea noi locuri de muncă în zonele rurale și va conduce la absorbția 

surplusului forței de muncă din sectorul agricol. Stimularea activităților nonagricole 

(agroturism) și medicale va creşte gradul de atractivitate al zonelor rurale, reducând astfel 

tendința rezidenților de a migra spre mediul urban în căutarea unor noi oportunități socio-

economice.  

În studiul nostru am identificat faptul ca în mediul rural, vechile dispensare medicale 

se confruntă cu mai multe amenințări, cum ar fi depopularea, accesibilitate și disponibilitate 

pentru persoanele vârstnice, creșterea concurenței din urban, lipsa echipamentelor și a 

medicamentelor, precum și probleme de imagine, care pot pune în pericol existența lor.  

Sugerăm introducerea de inovații în produsele oferite, pentru că diferențierea 

produsului este cheia pentru succesul afacerii respective. De asemenea, o relație pozitivă între 

imaginea de clinica de brand și loialitatea pacientului va conduce la o dezvoltare durabilă, o 

abordare de business care devine din ce în ce mai adaptat pe scară largă de către companiile 

de îngrijire a sănătății și organizațiile din întreaga lume.  
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Prestarea unor servicii de medicină dentară specifice pentru mediul rural mai eficiente, 

în comparație cu produsele din clinicile urbane private. 

 
Prețurile efective stabilite ar trebui să fie diferite și adaptate puterii de cumpărare a 

pacientilor, pe medii de reședință. Mai mult, transparența prețurilor va conduce în cele din 

urmă la o mai mare satisfacție a pacienților. Subliniem ca există o relație directă între 

corectitudinea stabilirii prețurilor, satisfacția clienților, loialitatea și acceptarea de preț. În 

același timp importantă este menținerea transparenței prețurilor și fiabilitate atunci când 

prețurile s-au modificat. 

De asemenea, prin dezvoltarea serviciilor medicale din mediul rural, aceste zone ar 

putea beneficia de o îmbunătățire a sănătății populației care ar conduce la îmnunătățirea 

calității și siguranței pacientului existente în zonele rurale. Metoda de calculație a costurilor 

de tratament sunt foarte afectate de practicile lanțului de aprovizionare adoptate de către 

medic. Se pune astfel întrebarea: Ar trebui să încerce să achiziționeze materiale de la 

producător, în mod direct sau să beneficieze de prețuri de distribuitor?. Toate acestea vor avea 

pe viitor un impact semnificativ asupra satisfacției pacientului și fidelitatea față de clinica 

respectivă.   

Rezultatele substudiului realizat prin chestionarul online privind percepţiile pacienților 

asupra serviciilor medicale de care aceștia beneficiază au fost următoarele: 

La întrebarea 1, în ceea ce priveşte structura cheltuielilor de consum ale populaţiei, 

se observă o pondere ridicată a cheltuielilor destinate consumului alimentar (împreună cu 

băuturile alcoolice şi tutunul); acestuia fiindu-i alocate mai mult de jumătate din total 

cheltuieli de consum. Această contribuţie ridicată atestă nivelul de trai, relativ, scăzut al 

populaţiei României, în condiţiile în care ponderea cheltuielilor de consum curent în total 

venituri este ridicată. 

Din punct de vedere statistic, la nivel național, odată cu intrarea într-un trend 

ascendent al puterii de cumpărare, s-a înregistrat o diminuare uşoară a ponderii cheltuielilor 

pe care românii o alocă pentru cumpărarea produselor agroalimentare din totalul cheltuielilor 

de consum şi, implicit, din total venituri (6).  

Considerăm că aici un rol foarte important  îl are educația pentru sănătate, iar factorii 

care împiedică valorificarea metodelor și tehnicilor utilizate în educația pentru sănătate sunt și 

cei care țin de populație, în sensul că mulți oameni se consideră sănătoși, însă, în realitate sunt 
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aparent sau încă sănătoși, majoritatea oamenilor valorizând sănătatea atunci când o pierd, 

neinteresându-i măsurile cu caracter preventiv care se impun. Adoptarea unui stil de viață 

sănătos, atrage după sine modificări comportamentale la nivelul membrilor comunității ce vor 

adopta acel stil de viață. 

De aceea activitatea educațională trebuie considerată un instrument pentru asigurarea 

unui echilibru armonios de viață și nu drept interdicție sau sfaturi cu caracter restrictiv. 

Relațiile interpersonale sunt indispensabile pentru menținerea stării de sănătate a unei 

comunități, prin intermediul cărora se pot promova metode noi în educația pentru sănătate, 

mai ales pentru grupurile care au un risc crescut de îmbolnvire (Fig. 44).  

În mediul privat, la întrebarea 2, majoritatea persoanelor chestionate sunt mulțumite 

de calitatea serviciilor medicale dentare primite (70%). Se semnalează chiar şi un procent de 

pacienți foarte mulțumiți (14%). 

Există totuşi şi un grup restrâns de persoane nemulțumite din acest punct de vedere 

(16%) (Fig. 45)  datorate costurilor considerate ridicate în opinia pacienților şi mai puțin din 

cauza calității scăzute a lucrărilor efectuate la nivelul cavității bucale. 

Costurile serviciilor medicale dentare deşi sunt apreciate ca fiind mari în România, 

rămân totuşi foarte scăzute în raport cu cele din străinătate. 

Scăderea prețurilor serviciilor medicale dentare, scăderea timpului de aşteptare și 

îmbunătățirea atitudinii medicului dentist față de pacienți, îmbunătățirea gradului de dotare al 

cabinetului îmbunătățirea igienei personalului medical/cabinetului de medicină dentară 

reprezintă criterii ideale de educare a pacientului în menținerea sănătății sale. 

În sistemul public de sănătate, opinia pacienților plasează pe primul loc problematica 

legată de calitatea serviciilor dentare în scopul îmbunătățirii acesteia (47%). Încercarea de 

limitare a timpului petrecut în sala de aşteptare este de asemenea de o importanță crescută 

(20%). Pe nivele inferioare dar demne de menționat se găsesc: relația bună medic-pacient 

(3%), gradul de salubritate al cabinetului de medicină dentară (10%) şi gradul de dotare 

tehnică (20%).  

Satisfacția pacienților este dată de măsura în care medicul reuşeşte să răspundă 

aşteptărilor  pacienților. Pacienții aşteaptă de la medicul dentist să fie competent din punct de 

vedere profesional și să fie în stare să stabilească o bună relație interumană. Totuşi pacienții 

nu îşi aleg medicul, în primul rând pe baza caracteristicilor lui ca profesionist ci şi pe baza 
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interrelației medic-pacient, punând accent pe aprecierea unei asistențe medicale dentare plină 

de grijă. 

La întrebarea Cât de des ajungeti la cabinet? (argumentare, explicare). Beneficiați de 

bonificații pentru tratarea problemelor dentare?  

Situația actuală din România, arată că sistemul de sănătate răspunde în prezent prea 

puțin nevoilor pacienților, iar demnitatea breslei medicale este continuu încercată. Medicii și 

pacienții consideră că au mai multă nevoie de transparență în utlizarea contribuțiilor la 

asigurările sociale de sănătate pentru tot ceea ce le este necesar. Numeroase specialități 

medicale sunt deficitare în majoritatea zonelor rurale și urbane ale țării, sistemele informatice, 

deși necesare, funcționează cu prea multe sincope, alterează calitatea actului medical și nu 

reduc birocrația sufocantă. 

La întrebarea Ați recomanda prietenilor dumneavoastră, cunoștințelor, calitatea 

serviciilor medicale din această clinică? răspunsurile la această întrebare au fost deosebit de 

variate, iar o centralizare a lor arată că pacienții ajung la tratament în situații de urgență, de 

cele mai multe ori atunci când nu se mai poate face nimic. Relația tehnician dentar-medic-

pacient este în momentul de față o structură fragilă, axată pe încredere, dar nu funcționează un 

sistem de recomandări și recompense acordate pacienților pentru noii intrați în clinică.  

5.4 Concluzii parțiale 

1. Din analiza și prospectarea pieței rezultă că cererea de servicii stomatologice este o 

funcție de cel puțin două variabile: prețul și venitul. 

2. Numărul tratamentelor/lună este mai influent decât costul tratamentelor pentru 

asigurarea unui nivel crescut al rezultatelor economice. Astfel, un plan de marketing eficient 

trebuie să includă obigatoriu și o componentă de fidelizare a clienților. 

3. Dat fiind decalajul care există in profil teritorial, economic și social între spațiul 

rural și urban, considerăm că segmentarea pieței conform criteriilor menționate anterior, ajută 

cabinetul/laboratorul în stabilirea unor nișe de piață de care dorește să se aproprie, în funcție 

de resursele și obiectivele sale. 

4. Deasemenea în strategia de dezvoltarea a unei clinici dentare, pentru a avea o cotă 

de piață ridicată. Clinica dentară ar trebui să evalueze starea de sănătate a comunității, să 
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investească în educația pacienților, apoi să stabilească pozițiile curente și dorite ale clinicii pe 

segmentele sale de piață. 

5. În ceea ce privește sănaătatea orală, pentru a fi eficientă, activitatea educațioală 

trebuie considerată un instrument pentru asigurarea unui echilibru armonios de viață și nu 

drept interdicție sau sfaturi cu caracter restrictiv. 

6. În percepția pacienților în prezent sistemul de sănătate din Romania răspunde prea 

puțin nevoilor acestora. 

7. Pacienții și medici consideră că au nevoie de mai multă transparență în utilizarea 

contribuțiilor la asigurările sociale de sănătate pentru tot ceea ce este necesar. 

8. Numeroase specialități medicale printre care și medicina dentară sunt deficitare în 

majoritatea zonelor rurale cât și în anumite zone urbane. 

9. Sistemele informatice, deși necesare, funcționează cu prea multe sincope, alterând 

calitatea actului medical și nu reduc birocrația sufocantă. 
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

 

Concluzii: 

Pe parcursul celor cinci capitole anterioare ale lucrării s-au prezentat concepte, 

definiţii, obiective și principii de management-marketing specifice medicinei, cu efecte la 

nivelul relației cabinet de medicină dentară - laborator de tehnică dentară - pacient.  

1. Referitor la situația actuală a tehnicii dentare în sistemul de sănătate românesc, în 

urma realizării studiului situației domeniului la momentul acutual se pot desprinde unele 

concluzii: 

A. Absența României din piața producătorilor de materiale, aparatură și instrumentar 

stomatologic o face dependentă de producția externă. Consecința imediată o reprezintă 

un preț crescut raportat la puterea de cumpărare a populației din România. Eventuala 

reducere a costurilor privind medicina dentară se poate face doar prin valoarea scăzută 

a manoperelor din cabinetul și laboratorul de tehnică dentară.  

B. Managementului calității, a satisfacției pacienților permite medicului de medicină 

dentară și tehnicianului să investigheze nivelul până la care serviciile lui se întâlnesc 

cu dorințele sau aşteptările pacientului. Aceasta ar trebui să-l ajute pe medic să-şi 

îmbunătățească calitatea. Pacienții care sunt satisfăcuți, urmează cu cea mai mare 

probabilitate indicațiile terapeutice, deoarece sunt convinşi că tratamentul este eficace. 

De asemenea, acest tip de pacienți îşi schimbă cu cea mai mică probabilitate cadrul 

medical sau fac reclamații într-o proporție redusă. 

2. Referitor la managementul integrat în practica laboratorului de tehnică dentară, 

am subliniat rolul deosebit pe care îl are laboratorul de tip industrial față de cel individual și 

putem prezenta câteva concluzii: 

A. Un management eficient al laboratorului de tehnică dentară se bazează pe un plan 

pe termen lung în corelație cu cererea de ofertă din partea cabinetelor de medicină 

dentară În majoritatea cazurilor, tehnicianul este responsabil atât pentru performanțele 

clinice ale laboratorului,  cât și pentru succesul acestuia, ca și business.  

B. O colaborare eficintă între cabinetul de medicină dentară și laboratorul de tehnică 

dentară are la bază o comunicare bună. O oportunitate în acest sens o reprezină 

dezvoltarea de noi servicii prin intermediul mediilor virtuale. Una dintre cele mai 
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importante probleme în implementarea sistemului este gradul de disponibilitate și a 

costurilor necesare atât pentru achiziție și echipamente de prelucrare, în special suport 

de comunicare. Pentru a facilita un acces ușor la diferite zone geografice (locuri rurale, 

izolate și urbane),  s-ar putea apela ca comunicații mobile și rețeaua de Internet ca 

suport de transmitere a datelor medicale. Se poate asigura astfel  un nivel îmbunătățit 

al eficienței, securitatea datelor medicale, împreună cu scăderea substanțială a 

costurilor de exploatare decât în cazul în conexiune permanentă. 

C. Puține laboraroare de tehnică dentară au la bază un model de afacere importat, 

majoritatea pe un model antreprenorial autohton. În demersul nostru, am urmărit cum 

foarte puțini tehnicieni au cunoștințe solide de business management, ceea ce duce mai 

devreme sau mai târziu la o activitate haotică în laborator. Soluția în acest caz, este 

reprezentată de crearea și documentarea unor sisteme etapizate de management și 

marketing. În acest fel, tehnicianul poate delega absolut toate activitățile non-

medicale. 

3. În urma cercetarilor privind marketingunl serviciilor furnizate de laboratorul de 

tehnică dentară putem concluziona următorele: 

Corelațiile obținute în urma analizei celor doua categorii profesionale ne-au codus la 

următoarele concuzii: 

A. Prezența laboratorului de tehnică dentară la evenimente precum expoziți și târguri 

de profil trebuie să reprezintă principala modalitate de promovare. Acest criteriu fiind 

indicat de 40% dintre medicii dentiști. Prerzând în comparație oferta de servicii în 

domeniul medicinii dentare promovând cele mai bune servicii de sănătate, cu cele mai 

bune materiale prin prestațiile celor mai buni specialiști în condițiile competitive ale 

pietii. 

B. Recomandările din partea altor medici dentiși reprezint deasemena un criteriu 

important de selecție (34%). Marketingul laboratorului nu poate fi decât consecința 

pretențiilor, dorințelor cabinetului de medicină dentară. Numai cabinetul prin medicul 

dentist, are rapoarte profesionale cu pacientul, cu dorințele și posibilitățile acestuia. 

C. Un mijoc de eficient de markenting al laboratorului de tehnică dentară este 

scădera prețului, dupa cum afirmă 90% dintre repondenți. Având ca și criterii al 

alegerii de catre pacient a raportului preț/calitate 
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D. Ambele categorii profesionale consideră că laboratorul de tehnică dentară este o 

unitate lucrativă independentă sau asocită cabinetului de stomatologie a cărui activitate 

și marketing nu se pot desfășura independent de activitatea de cabinet. 

E. Există o dorință de diversificare a ofertei și disponibilitatea de a investii pentru 

acest lucru în cadrul ambelor categorii profesionale. Produsul final al cabinetului, 

soluția de tratament a pacientului va conține pregătirea-experiența medicului și dotarea 

cabinetului având o determinare precisă a ceea ce ”produce” laboratorul. 

F. Marketingul laboratorului nu poate fi decât consecința pretențiilor, dorințelor 

cabinetului de medicină dentară.  

G. Pe baza răspunsurilor primite, putem aprecia că un plan de marketing eficient în 

laboratorul de tehnică dentară, trebuie aplicat cu precădere, mai ales unei structurii 

mixte reprezentată de divizia clinică (cabinet de medicină dentară) - divizia tehnică 

(laboratorul de tehnică dentară), dar și individual, pentru fiecare dintre aceste structuri. 

4. In ceea ce privește evaluarea marketingului din perspectiva cabinet de medicină 

dentară - laboratorul de tehnica dentară - pacient, putem afirma următoarele: 

A. Din analiza și prospectarea pieței rezultă că cererea de servicii stomatologice este 

o funcție de cel puțin două variabile: prețul și venitul. Printre factorii ce modifică 

dimensiunile pieței produselor stomatologice, care pot modifica numărul pacienţilor 

pot fi menţionați: rata şomajului, veniturile pacienţilor, deci modificări în 

achiziţionarea serviciilor stomatologice, a asigurărilor de sănătate. Astfel, aplicarea 

implantologiei dentare, care implică utilizarea biomaterielor de regenerare tisulară, 

utilizarea membranelor dentare şi substituirea grefelor osoase, poate fi substituită cu 

proceduri mai puţin costisitoare, cum ar fi punţile şi coroanele dentare. Acest fapt 

aduce modificări și în vânzările de biomateriale. 

B. Numărul tratamentelor/lună este mai influent decât costul tratamentelor pentru 

asigurarea unui nivel crescut al rezultatelor economice. Astfel, un plan de marketing 

eficient trebuie să includă obigatoriu și o componentă de fidelizare a clienților. Este 

evident că, dacă, la sfârșitul anului, pacienții sunt mulțumiți și consideră că această 

structură (cabinet medicină dentară - laborator de tehnică dentară sau, mai adecvat, 

echipa medic dentist-tehnician dentar) corespunde așteptărilor lor, oferindu-le nu 

numai un preț rezonabil, dar, de asemenea, o calitate excelentă a reabilitării orale, 
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acestea vor disemina ulterior recomandări favorabile cu privire la clinica respectivă 

prietenilor, rudelor și colegilor. 

C. Dat fiind decalajul care există in profil teritorial, economic și social între spațiul 

rural și urban, considerăm că segmentarea pieței conform criteriilor menționate 

anterior, ajută cabinetul/laboratorul în stabilirea unor nișe de piață de care dorește să se 

aproprie, în funcție de resursele și obiectivele sale. 

D. Deasemenea în strategia de dezvoltarea a unei clinici dentare, pentru a avea o cotă 

de piață ridicată. Clinica dentară ar trebui să evalueze starea de sănătate a comunității, 

să investească în educația pacienților, apoi să stabilească pozițiile curente și dorite ale 

clinicii pe segmentele sale de piață. 

E. În percepția pacienților în prezent sistemul de sănătate din Romania răspunde prea 

puțin nevoilor acestora. 

F. Pacienții și medici consideră că au nevoie de mai multă transparență în utilizarea 

contribuțiilor la asigurările sociale de sănătate pentru tot ceea ce este necesar. 

 

Pornind de la cele afirmate anterior facem câteva propuneri: 

1. Recomandăm astfel ca și pentru medicina dentară, principalele resurse ar trebui să fie 

asigurările de sănătate  private și coplăţile. Dezvoltarea pieţei asigurărilor private de sănătate 

și introducerea de mecanisme de coplată au potenţialul de a mobiliza mai multe fonduri 

pentru sănătate și de a crește concurenţa între furnizorii de  servicii medicale. Scopul acestor 

acţiuni  este dublu: prețuri mai bune pentru pacienţi şi acces mai mare la serviciile de sănătate 

de bază. 

2. Pentru a promova o cultură a siguranței pacienților în îngrijirea dentară este necesară 

crearea unei structuri organizatorice pentru managementul riscurilor de îngrijire 

dentară.Cultura siguranței a fost definită ca fiind „produsul individual și de grup, de atitudini, 

percepții, abilități și modele de comportament care conduc la un angajament, stil și 

capacitatea în managementul sănătății și siguranța unei organizații. Acele organizații cu o 

cultura a siguranței pozitive sunt caracterizate printr-o comunicare bazată pe încredere 

reciprocă, prin percepții comune ale importanței siguranței și prin încredere în eficacitatea 

măsurilor de prevenire”.  
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3. Noi credem că există o deficiență semnificativă în ceea ce privește siguranța 

pacienților în domeniul asistenței medicale în general, a îngrijirii dentare, în special. Pe 

medii, noi credem că este absolut fundamental pentru a promova această cultură a siguranței 

pacienților în rândul stomatologilor practicieni, pacienți și manageri (publici sau privați) de 

servicii stomatologice. Pentru a realiza acest lucru, propunem promovarea creșterii gradului 

de conştientizare în rândul stomatologilor cu privire la aspectele generale și măsurile de bază 

implicate în siguranța pacienților. 

4. Managementul organizaţional în România care are un sistem independent de îngrijire 

a sănătății în fiecare dintre 40 de judeţe ale sale, la două niveluri: 

a. public: Sistemul asigurărilor de sănătate. 

b. privat: Unități funcționale cabinete dentare de care depinde siguranța 

pacienților 

5. Elaborarea de instrumente pentru identificarea, analiza și evaluarea riscurilor legate 

de ingrijirea dentară. Acest obiectiv specific poate fi, la rândul său, realizat prin 

implementarea unui sistem de notificare și înregistrare a evenimentelor adverse care au loc în 

practica profesională. Dobândirea de cunoștințe a situațiilor de risc este de bază la punerea în 

aplicare a oricărui sistem de gestionare a riscurilor. Pentru a face acest lucru, este necesar să 

existe un sistem de notificare a încrederii pentru orice tip de eveniment advers, care asigură 

anonimatul persoanei care le raportează. 

6. Stabilirea unor măsuri de prevenire a riscurilor de ingrijire a sănătății și  eliminarea 

sau reducerea acestora prin: 

a. Prevenirea infecțiilor în cabinete stomatologice. 

b. Prevenirea erorilor chirurgicale. 

c. Prevenirea erorilor de prescriere, medicație etc. 

La rândul lor, măsurile pot fi transpuse în recomandări simple, sau recomandări de 

bune practici clinice. Acesta este motivul pentru care este important să se analizeze 

experiențele precum și recomandările altor entități similare. 

7. Datele statistice, ne prezintă un decalaj semnificat între cele două medii de reședință, 

în privința nivelului cheltuielilor medii lunare, datorate nivelului de trai diferit, dar și ca 

urmare a distribuției veniturilor pentru acoperirea consumului pentru diferite tipologii de 

gospodării (familii). Datele statistice arată că pentru acoperirea serviciilor de sanătate în 
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mediul rural o persoană alocă numai 2% din total cheltuieli față de 25% pentru cumpărarea de 

haine, ceea ce înseamnă un nivel scăzut de educație în îngrijirea sănătății, cu atât mai mult al 

sănătății orale. Aceasta și datorită faptului că în România, incidența sarăciei în mediul rural 

este mult mai mare față de urban și implicit populația este mult mai „bolnavă” şi mai 

îmbătrânită.  

Prezentăm astfel căteva propuneri de măsuri de sprijin în direcția unui management 

marketing eficient în spațiul rural: 

• Promovarea, de către guvern, a unei politici active de investiţii pentru 

dezvoltarea unei infrastructuri generale privind îmbunătăţirea drumurilor, a 

reţelei de transport, de electrificare, alimentare cu apă şi a sistemelor de 

comunicare dar şi în dezvoltarea infrastructurii specifice industriei turismului 

medical inclusiv hoteluri, staţiuni şi spitale. 

• Acordarea de stimulente cum ar fi reducerea tarifelor la importul de 

echipamente destinate clinicilor din mediul rural.  

• Realizarea unor strategii regionale de coordonare şi colaborare a Ministerului 

Sănătăţii cu instituţiile din domeniile turismului, comerţului şi industriei pentru 

spitalele private, ce au pacienţi străini prin reduceri de impozite 

• Încheierea unor parteneriate între sectorul public şi cel privat pentru 

dezvoltarea unor proiecte comune în domeniul sănătății orale 

• Atragerea ”lucrătorilor” în sănătate prin oferta de condiți de viață asemănătoare 

urbanului (locuință, cu apă, curent, canalizare, facilități de agrement etc.) și a 

unor facilități fiscale care sa-i convingă pe furnizorii serviciilor de sănătate să 

prefere mediul rural 

• Posibilitatea folosirii bazei materiale în folosul comunității rurale (ca 

proprietate a primăriei) cu folosirea aceleiași dotări pentru servicii private sau 

de turism medical prin intermediul unor parteneriate public-private 

  



Proceduri și instrumente manageriale în marketingul laboratorului de tehnică dentară 

50 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 
 
18. Agency for Quality in Dentistry (ZZQ). Quality Promotion. [Online].; 2016. Available 

from: http://www.zzq-berlin.de/english/quality.htm. 
50. Anton SG, Onofrei M. Health care performance and health financing systems in 

countries from Central and Eastern Europe. Transylvanian Review of Administrative 
Sciences. 2012; 8(35): p. 22-32. 

75. Anton SG. Soluţii de finanţare durabilă a sistemului de sănătate din România. Revista 
de economie socială. 2013; 3(2): p. 102-112. 

12. Archibugi D, Lundvall BÅ. The Globalizing Learning Economy Archibugi D, Lundvall 
BÅ, editors. Oxford și New York: Oxford University Press; 2002. 

90. Baciu (Rădulescu) V. Marketingul în domeniul serviciilor de sănătate din România în 
contextul integrării în Uniunea Europeană. Teză de doctorat. București: Academia de 
Studii Economice, Facultatea de Marketing; 2007. 

14. Badri MA, Attia S, Ustadi AM. Healthcare quality and moderators of patient 
satisfaction: testing for causality.. International Journal of Health Care Quality 
Assurance. 2009; 22(4): p. 382 - 410. 

86. Balaure V, Adascăliței V, Balan C, Catoiu I, Olteanu V, Pop NA, et al. Marketing 
București: Editura Uranus; 2002. 

37. Bardi M. Teacher Learning in Learning Projects – A study of personal and institutional 
development. Ph.D. Thesis. Lancaster: University of Lancaster; 2003. 

29. Bengoa R, Rania K, Key P, Leatherman S, Massoud R, Sturno P. Quality of Care : a 
process for making strategic choices in health systems. Geneva:; 2006. 

48. Bookman MZ, Bookman KR. Medical Tourism in Developing Countries New York: 
Palgrave Macmillan US; 2007. 

43. Brenzel L. Opportunities and challenges for expanding trade in health services in the 
English-speaking Caribbean (English). Washington D.C.:; 2004. 

26. Brook RH, Mcglynn EA, Shekelle PG. Defining and Measuring Quality of Healthcare: 
A Perspective from US Researchers. International Journal for Quality in Healthcare. 
2000; 12(4). 

22. Buttle F. Customer Relationship Management. Concepts and Tools: Butterworth-
Heinemann; 2006. 

53. Cetină I, Brandabur R, Constantinescu M. Marketingul serviciilor. Teorie şi aplicaţii 
București: Editura Uranus; 2006. 

47. Chanda R. Trade in health services. 2001 November.. 
44. Chanda R. Trade in health services. Bulletin of the World Health Organization. 2002; 

80(2): p. 158-163. 
4. Comisia Europeană. European Shortlist for Causes of Death. [Online].; 2012. Available 

from:http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM
_DTL&StrNom=COD_2012&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIE
RARCHIC. 

3. Comisia Europeană. Eurostat. [Online].; 2015. Available from: 
http://ec.europa.eu/eurostat. 

54. Connell J. Medical tourism: Sea, sun, sand and … surgery. Tourism Management. 2006; 
27(6): p. 1093-1100. 



Proceduri și instrumente manageriale în marketingul laboratorului de tehnică dentară 

51 

 

28. Donabedian A. Evaluating the Quality of Medical Care. The Milbank Quarterly. 2005 
Decembrie: p. 691–729. 

80. Donaldson MS, Lohr KN, Harris-Wehling J. Medicare: A Strategy for Quality 
Assurance, V, Quality of Care in a Changing Health Care Environment. Quality Review 
Bulletin. 1992; 18(4): p. 120-126. 

8. European Dental Markets: Germany. Infodent International. 2013;(1): p. 35-39. 
16. Evans JR, Lindsay WM. The management and control of quality. 6th ed. Mason: 

Thompson South-Western. 
10. Focus on the Italian Dental Industry. Infodental International. 2012;(1). 
33. Frone FD. Dictionar de marketing. București:; 1999. 
13. Global Risk Management Network. [Online].; 2012. Available from: 

http://www.brint.com. 
19. Harr R. 15 Years Business Excellence. [Online].; 2011. Available from: 

http://www.kalder.org/TumResimler/images/file/pdf/rogerharr.pdf. 
20. Harr R. TQM in dental practice. International Journal of Health Care Quality Assurance. 

2001; 14(2): p. 69-81. 
57. Herrick DM. Medical Tourism: Global Competition in Health Care. Policy Report No. 

304. ; 2007. 
58. Hillestad SG, Berkowitz EN. Health Care Marketing Plans – From Strategy to Action 

Gaithersburg: Aspen Publication; 1991. 
6. Institutul National de Statistică. Baza de date TEMPO Online. [Online].; 2016. 

Available from: http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro. 
5. Institutul National de Statistică. Sănătate. Anuarul statistic al României. 2006-2015. 
15. International Standardisation Organisation. [Online]. Available from: 

http://www.iso.org. 
7. International Trade Centre. Trade Map. [Online].; 2015. Available from: 

http://www.trademap.org/Index.aspx. 
46. Jompan A. Echipa de sănătate în mediul rural – trecut, prezent şi perspective. Practica 

Medicală. 2015; 10(3(40)): p. 255-259. 
81. Juran JM. A History of Managing for Quality: the Evolution, Trends, and Future 

Directions of Managing for Quality Milwaukee: Quality Press; 1995. 
63. Juszczak J. Internationale Patienten in deutschen Kliniken: Ansätze zur Vermarktung 

von Gesundheitsdienstleistungen im Ausland. 2007 Februarie.. 
64. Kangas B. Traveling for Medical Care in a Global World. Medical Anthropology. 2010; 

29(4): p. 344-362. 
24. Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS. To Err Is Human. Whashington DC: Institute 

of Medicine, Committee on Quality of Health Care in America; 2000. 
31. Kotler P, Armstrong G. Principiile marketingului (traducere) București: Editura Teora; 

1999. 
65. Kotler P. Managementul marketingului București: Editura Teora; 1998. 
45. Lautier M. Export of health services from developing countries: The case of Tunisia. 

Social Science & Medicine. 2008 Iulie; 67(1): p. 101-110. 
1. Legea nr. 95. Monitorul Oficicial al României. 2006 Aprilie 28. 
2. Legea nr. 96(r1). Monitorul Oficial al României. 2009 Aprilie 29. 



Proceduri și instrumente manageriale în marketingul laboratorului de tehnică dentară 

52 

 

35. Levinson JC. Guerrilla Marketing Excellence – 50 de reguli de aur pentru succesul 
micilor întreprinzători București: Business Tech International Press; 1996. 

34. Manole V, Stoian M, Dorobanţu H. Marketing București: Biblioteca digitală ASE; 
2007. 

59. Margarit A. Income Magazine. [Online].; 2012. Available from: 
http://incomemagazine.ro/articles/500-milioane-dolari-in-2014-din-turismul-medical. 

39. Mattoo A, Rathindran R. Does Healthcare Insurance Impede Trade in Healthcare 
Services. Policy Research Working Papers. Whasington DC: The Wold Bank, 
Development Research Group; 2005. 

17. Mills I, Batchelor P. Quality indicators: The rationale behind their use in NHS dentistry. 
British Dental Journal. 2011 Iulie; 211(1): p. 11-15. 

68. Milstein A, Smith M. America's New Refugees — Seeking Affordable Surgery Offshore. 
New England Journal of Medicine. 2006 Octombrie 19; 355(16): p. 1637-1640. 

71. Oancea R, Amariei C, Eaton KA, Widström E. The healthcare system and the 
provision of oral healthcare in European Union member states: Part 5: Romania. British 
dental journal. 2016; 220(7): p. 361 - 366. 

70. Olteanu V. Management-Marketing: o provocare ştiinţific București: Ecomar; 2002. 
69. Olteanu V. Marketingul serviciilor București: Ecomar; 2003. 
9. Oral Health Report. Eurobarometer 330. Bruxelles: Comisia Europenă, Direcția Generală 

pentru Sănătate și Siguranță Alimentară; 2010. 
23. Payne A. Handbook of CRM. Achieving Excellence in Customer Management: 

Butterworth-Heinemann; 2005. 
25. Quality Interagency Coordination Task Force. Doing What Counts for Patient Safety: 

Federal Actions to Reduce Medical Errors and Their Impact. Washington DC: US Dept 
of Health and Human Services, Agency for Healthcare Research and Quality; 2000. 

72. Rădulescu V. Dezvoltarea marketingului în sănătate. Analele Universității Creștine 
„Dimitrie Cantemir”. 2006. 

21. Reichheld FF, Sasser EWJ. Zero Defections: Quality Comes to Services. Harvard 
Business Review. 1990;(Septembrie/Octombrie): p. 105-111. 

82. Roberts JS, Coale JG, Redman RR. A History of the First Commission on 
Accreditation of Hospitals. The Journal of the American Medical Association. 1987; 
258(7): p. 936-940. 

27. Shewhart WA. Economic Control of Quality of Manufactured Product. illustrated ed. 
New York: D. Van Nostrand Company, Inc.; 1931. 

74. Song P. Biotech Pilgrims and the Transnational Quest for Stem Cell Cures. Medical 
Anthropology. 2010; 29(4): p. 384-402. 

11. The British Dental Trade Association. Annual Review. 2011: p. 26. 
85. Whittaker A. Pleasure and Pain: Medical Travel in Asia. Global Public Health: An 

International Journal for Research, Policy and Practice. 2008; 3(3): p. 271-290. 
49. World Health Organisation. European Health for All database. [Online].; 2016. 

Available from: http://www.euro.who.int/en/data-and-evidence/databases/european-
health-for-all-database-hfa-db. 

79. Zarrilli S. The case of Brazil, Trade in Health Services: Global, Regional and Country 
Perspectives. Washington DC:; 2002. 

 


