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Abstract 

 
 

More than ever doctors are beginning to recognize that beyond impeccable 

professionalism shown to the patient, equally imports became part of communication, and in 

one century of the Internet, the most effective communication process moves online, in the 

social networks.  

It is important for doctors to develop a personal brand because a reputation, passed 

with internet speed can only have a positive effect. In a century in which patients make the 

decision to see a particular doctor, largely based on recommendations and research the 

forums online discussions, doctors are beginning realize the importance of a strong presence, 

constant and reliable environment through online networks social priority. 
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Introducere 

Cea mai complexă descriere a contextului general 

care impune sub o formă sau alta medicilor crearea 

unui brand personal o regăsim în Iordache Iordache 

şi Breda (2013), unde se vorbeşte despre: 

- Contextul tehnologic: accesul la tehnologie, 

atât al pacienţilor, cât şi a medicilor poate deveni 

un avantaj competitiv mai important decât 

cunoașterea acumulată de medic. Iar, pe măsură ce 

tehnologia devine tot mai larg accesibilă, doctorul 

va trebui să se diferențieze prin altceva faţă de 

colegii lui, pentru a atrage pacienții către serviciile 

oferite de el;  

- Contextul global: în România a început să se 

vorbească despre turismul medical. Este ştiut că 

reputaţia medicilor România trecut de mult 

graniţele ţării; 

- Contextul local: tot ceea ce se întâmplă în 

plan politic, social, economico-financiar, chiar şi în 

mass media are rolul de a influenţa sistemul de 

sănătate românesc. Medicii trebuie deci să ţină cont 

de toate aceste schimbări pentru a-şi construi o 

imagine cât mai bună în rândul pacienţilor; 

-  Contextul informațional: internetul și mediile 

sociale permit potenţialilor pacienţi accesul la 

informaţie: practic, fiecare pacient crede că ştie tot 

depre boala lui,  despre tratamentele cele mai 

eficiente, despre medici, despre furnizorii de 

servicii medicale şi în consecinţă ei, pacienţii se 

prezintă în faţa medicului cu un anume nivel de 

expectație.  

 

Metodologie 

Instrumentul de lucru utilizat a fost chestionarul, 

aplicat medicilor ce profesează în spitale de stat din 

Iași Spitalului Sf. Maria, Spitalul de Neurologie, 

Spitalul Sf. Spiridon şi Spitalul de Cardiologie, dar  

şi în Centrul Privat Sănătatea 2000, cabinete 

individuale ale medicilor de familie şi cabinete 

particulare.  

 

Rezultate obținute 

Figura 1 redă distribuţia pe categorii a 

tipurilor de informaţii pe care medicii chestionaţi le 

postează pe paginile proprii de pe reţelele de 

socializare. În topul postărilor conduc detaşat 

informaţiile de tip profesional  (35,41%), urmate de 

informaţiile personale (acestea fac referire la 

familie, copii, prieteni, poze personale, etc) care se 

regăsesc pe peretele fiecăruia în procent de 33%. 

Nu sunt omise de la postare informaţii cu caracter 

legal (legi, dispoziţii oficiale, standarde de calitate), 

care se găsesc în procent de 8.33%, informaţiile de 

spre serviciile oferite (6.94), informaţii despre 

sediul instituţiei unde medicul îşi desfăşoară 

activitatea (amplasare, hartă, date de contact) în 

proporţie de 5,55%, informaţii despre prețurile 

practicate, în procent de 2.08%.  

Permisiunea de a se plasa comentarii pe 

pagina de socializare a fost un alt punct important 

în chestionar, iar situaţia răspunsurilor este 

reprezentată prin figura 2. Într-o proporţie 

covârşitoare, de a proximativ 94,4%, respondenţii 

permit comentarii pe pagina lor de socializare. 

Acest fapt semnifică o deschidere faţă de clienţi, 

faţă de pacienţi şi în acelaşi timp o siguranţă de 

sine. Este la fel de adevărat că există şi reversul 

medaliei, în sensul că  se permit comentarii, însă 

cele care ar putea avea o influenţă negativă asupra 

brandului pot fi înlăturate de către administratorul 

paginii.  

Chestionaţi cu privire la reţelele de 

socializare folosite cu predilecţie pentru 

comunicarea brandului personal, medicii au ales în 

proporţie de 60,41% reţeaua de socializare 

Facebook, aşa cum rezultă şi din figura 3. Acest 

răspuns era unul predictiv, Facebook-ul prezentând 

faţă de utilizatorii săi o serie de avantaje, care 

pornesc de la faptul că este o reţeaua gratuită, uşor 

accesibilă de pe majoritatea dispozitivelor de tip 

smartphone, tabletă, laptop, permite o serie de 

setări care anunţă administratorul imediat ce o 

postare s-a ivit pe peretele lui sau când sunt plasate 

comentarii. Facebook-ul are şi o componentă 

cantitativă de interes care se referă la cuantificarea 

numărului de vizualizări, distribuiri şi aprecieri 

pentru o anume postare. Un alt avantaj al acestei 

reţele de socializare îl reprezintă posibilitatea 

comunicării în masă în timp relativ scurt.  

 Un rol foarte important în promovarea 

unui brand personal, fie al unui medic sau al unui 

alt tip de profesionist, îl are persoana sau instituţia 

care gestionează contul de socializare. Acesta este 

motivul pentru care una dintre întrebările studiului 

a făcut referire la acest aspect, iar situaţia 

răspunsurilor se regăseste prin intermediul figurii 4. 

Marea majoritate a respondenţilor (70%) au 

declarat că se ocupă personal de pagina de pe 

reţeaua de socializare. În procente relativ egale, 

câte 15% dintre respondeţi au ales să ofere această 

responsabilitate altcuiva: unui prieten/ cineva din 

familie sau unui specialist în comunicare social 

media.  

  Figura 5 ilustrează proprţiile cu privire la 

intervalul de timp petrecut pe reţelele de 

socializare, în scopul promovării brandului 

personal. Cei mai mulţi dintre respondenţi 

(aproximativ 60%)  stau între o oră şi o oră şi  

jumătate pe reţele. În acest interval orar comunică 

cu pacienţii, postează informaţii noi şi vizualizează 

activitatea de pe peretele propriu. Referitor la 

activitatea de postare, aşa cum relevă şi figura 6, 
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medicii cred în proporţie de peste 60% că pacienţii 

şi clienţii lor, cei cu care întră în contact prin 

intermediul reţelelor de socializare, sunt interesaţi 

de informaţii de tip profesional. Altfel spus, medici 

cred ca pacienţii sunt interesaţi de activitatea lor 

prestată pe parte de medicină şi doar într-o mică 

măsură de alte tipuri de informaţii.  

 În acelaşi context, al postărilor pe reţelele 

de socializare, figura 7 ilustrează situaţia 

răspunsurilor la întrebarea cu privire la frecvența 

postării de informaţii noi pe conturile de 

socializare. Cei mai mulţi dintre doctori au apreciat 

că o postare 100% nouă pe peretele propriu apare 

cam o dată pe săptămână, dar sunt şi medici care 

postează noutăţi zilnic.  

  Corelaţia între utilizarea mediului online 

ca principal mod de comunicare cu pacienţii şi tipul 

paginii de pe care se face comunicarea este ilustrată 

prin intermediul figurii 8 şi relevă următorul 

aspect: dintre respondenţii care văd mediul online 

ca principalul canal de comunicare cu pacienţii 

peste 60% socializează de pe pagina personală, nu 

cea a instituţiei/ firmei pentru care lucrează.  

Figura 9 ilustrează corelaţia între tipul de 

informaţii postate şi instrumentul online utilizat cu 

precădere. Observăm că cei mai mulţi dintre 

medicii care aleg să posteze informaţii despre 

colaboratorii lor au ales ca instrument de 

comunicare reţelele de socializare şi site-urile 

personale (în cea mai mare măsură).  Informaţii 

personale despre sine postează mai ales acei medici 

care au ales ca instrumentul lor de comunicare în 

mediul online cu pacienţii să fie reprezentat de 

reţelele de socializare. Doctorii care aleg să 

comunice informaţii pacienţilor prin intermediul 

blogului personal, cel mai adesea postează acolo 

informaţii despre serviciile oferite şi preţurile 

practicate. Pe de altă parte, cei care au ales site-ul 

pentru comunicarea cu pacienţii sunt cei care, cel 

mai adesea, postează informaţii despre amplasarea 

locului unde îşi desfăsoara activitatea, date de 

contact, hartă, etc.  

 Corelaţia între mediul online utilizat cu 

precădere şi timpul alocat zilnic acestei activităţi 

este ilustrată prin intermediul figurii 10. Observăm 

că cei care au ales reţelele de socializare sau site-ul 

personal  petrec mai puţin de o oră pe zi în mediul 

online. La polul opus regăsim categoria celor care 

cred în eficienţa comunicării prin intermediul unui 

blog, dar în aceste condiţii acordă mai mult de două 

ore zilnic acestei activităţi.  

Dintre cei care permit comentarii pe 

reţelele de socializare, pe pagina personală, cei mai 

mulţi, peste 90%, stau mai puţin de o oră în faţa 

calculatorului cu scopul promovării personale. La 

polul opus, adică din categoria celor care nu permit 

comentarii pe pagina proprie de socializare cei mai 

mulţi petrec între o oră jumătate şi două ore în 

mediul online.  

 Identificarea unei corelaţii între preferinţa 

pentru o anume reţea de socializare şi persoana care 

gestionează acea pagină în numele medicului se 

regăseşte în figura 11. Mai mult de trei sferturi 

dintre respondenţii care au ales Facebook-ul ca 

reţea principală de socializare se ocupă singuri de 

gestionarea ei. Cei mai mulţi dintre cei care 

apelează la serviciile unui profesionist în acest 

domeniu sunt cei care preferă LinkedIn-ul sau 

Instagram-ul.  

Din punct de vedere al timpului petrecut 

pe reţelele de socializare cu scopul promovării 

brandului personal situaţia, redată prin intermediul 

figurii 12, stă în felul următor: peste 60% dintre 

respondenţi stau mai puţin de o oră pe Facebook, 

aproximativ 15% petrec acelaşi tip pe LinkedIn, iar 

un procent mai mic de 10% fiecare este alocat 

adepţilor reţelei Twitter, Instagram sau alte reţele.  

 

Concluzii 

Utilizarea în cât mai mare măsura a 

reţelelor de socializare prezintă interes ridicat 

pentru specialiştii şi recruterii de resurse umane, 

deoarece prin consultarea conturilor unui potential 

angajat îşi pot creioana portretul candidatului 

înainte de a-l întâlni. Aceasta se constituie ca 

motivaţie pentru cei în căutarea unui job de a-şi 

crea conturi unitare, prin care să transmită aceeaşi 

idee, dar prin intermediul diferitelor tipuri de 

informaţii (informaţii referitoare  la educaţie, 

informaţii profesionale, informaţii sociale).  

Principalul avantaj pe care reţelele de 

socializare îl comportă (şi cel mai important din 

prisma unora) este acela vis-à -vis de costuri: cel 

puţin până acum reţelele de socializare sunt pârghii 

de comunicare gratuite cu un grad de răspândire 

(vizibilitate) uriaş.  

Top trei cele mai accesate reţele de 

socializare, cu un grad ridicat de popularitate sunt: 

Facebook, LinkedIn şi Twitter.  

Avantajele utilizării rețelelor sociale 

rezidă mai ales în interacțiunea potențială cu 

specialiștii din domeniul de activitate vizat, 

obținerea de informații noi, propuneri de colaborări 

etc. 

Medicii care au ales cel mai des ca 

procesul de comunicare cu pacienţii să se realizeze 

prin intermediul reţelei de socializare Facebook 

petrec până într-o oră jumătate zilnic pentru această 

activitate. Petrec mai mult de două ore în mediul 

online medicii care au ales ca instrument de 

comunicare  reţeaua  LinkedIn. Twitter şi 

Instragam solicită din partea administratorului 

paginii un timp cuprins între o oră şi o oră şi 

jumătate.  

Corelaţia între utilizarea mediului online 

ca principal mod de comunicare cu clienţii şi 

vârstă, loc de muncă principal şi tipul de activitate, 

a reliefat o serie de aspecte cum ar fi: medicii 

tineri, cu vârstă până în 40 de ani care lucrează în 
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principal în spitalele de stat şi cabinete individuale 

şi ca tip de activitate încadrabili în categoria medici 

specialişti, sunt cei care utilizezază mediul online 

ca mijloc de comunicare cu pacienţii.  

Cu referire la tipul de informaţii postate de 

medici observăm în cadrul studiului că informaţiile 

cu caracter personal, cum ar fi cele legate de 

familie, prieteni, etc., sunt postate cu predilecţie 

prin intermediul reţelei de socializare Facebook, ca 

şi informaţiile cu caracter profesional (ştiinţific). 

Din prisma medicilor, informaţiile cu caracter 

educaţional (cursuri absolvite, şcoli frecventate, 

recunoaşteri internaţionale) îşi găsesc cel mai bine 

locul pe LinkedIn şi pe Twitter, în timp informaţiile 

cu caracter medical îşi găsesc locul pe toate reţelele 

de socializare avute în vedere în cadrul studiului.  

Reţelele de socializare permit medicilor să 

facă publice o serie de informaţii cu caracter 

profesional sau despre colaboratori, informaţii 

personale (familie, prieteni), dar şi informaţii 

despre serviciile oferite. Din acest punct de vedere, 

studiile efectuate arată că şi pacienţii sunt interesaţi 

de acelaşi tip de informaţii şi că curiozitatea despre 

acest tip de informaţii îi determină pe o parte din ei 

să caute informaţii despre medic în prealabil vizitei.  

Trebuie remarcat un aspect în ceea ce 

priveşte comportamentul medicilor din România, 

comparativ cu cei care îşi desfăşoară activitatea în 

afara ţării. Literatura de specialitate subliniază 

faptul că medicii din Uniunea Europeană, în cazul 

unor inovaţii sau operaţii/ operaţiuni medicale cu 

un ridicat caracter de noutate promovează imediat 

actvitatea prin intermediul reţelelor de socializare, 

documentând-o de cele mai multe ori cu poze sau 

filme scurte, în timp ce medicii din România au 

tendinţa de a nu face publică reuşita, ci din contră.  
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Figura 1 - Tipul de informaţii postate pe reţelele de socializare 

 

 
Figura 2 – Permisiunea de a se plasa comentarii pe pagina de socializare 

 
Figura 3  – Situaţia reţelelor de socializare pe care se postează cel mai des 
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Figura 4  – Situaţia celor care se ocupă de gestionarea contului de socializare 

 

 
Figura 4.5 – Timpul petrecut zilnic pe reţelele de socializare 

  

 

 
Figura 6  - Tipuri de informaţii interesante pentru pacienţi, din prisma medicului 
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Figura 7 – Frecvenţa postării de informaţii noi pe conturile de socializare 

 

 

 
Figura 8  - Evoluţia răspunsurilor cu privire la utilizarea mediului online ca principal mod de comunicare cu 

pacienţii şi tipul paginii de pe care se face comunicarea 

 

 
Figura 9  - Evoluţia răspunsurilor cu privire la tipul de informaţii postate şi canalel de comunicare online 
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Figura 10  – Evoluţia răspunsurilor cu privire la mediul utilizat cu precădere şi 

 timpul alocat zilnic 

 

 

 
Figura 11 – Evoluţia răspunsurilor cu privire la reţeaua de socializare folosită cu precădere şi administratorul 

paginii 

 
Figura 12 – Evoluţia răspunsurilor cu privire la reţelele de socializare cel mai des uzitate şi timpul petrecut în 

acest scop 
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