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În această ediție:

Anul 1, Număr 2
Carnetul de vaccinări se va schimba și va deveni obligatoriu la înscrierea copilului la grădiniță sau la școală

• Carnetul de vaccinări se va
schimba și va deveni
obligatoriu la înscrierea
copilului la grădiniță sau la
școală;

Încercăm să răspundem la câteva întrebări despre programul național de imunizare dar și obligativitatea
carnetului de vaccinări cu Prof. Univ. Dr. Mircea Ioan Popa, Disciplina Microbiologie de la Universitatea de
Medicină și Farmacie Carol Davila din București.

• Proiectele legislative de
sănătate aflate în dezbatere
la Guvern;
• Sănătatea românească în
cifre – vaccinarea.

În ediția trecută:
• Coplata – un bir, nu un
instrument
pentru
o
politică
publică
de
sănătate coerentă
· Proiectele pe sănătate
aflate în dezbatere în
Parlament
· Sănătatea
în cifre

Proiectele legislative de sănătate aflate în dezbatere la Guvern
Reforma sistemului medical românesc continuă să fie o grea încercare pentru autoritățile române iar modalitatea
în care Ministerul Sănătății continuă să realizeze dezbateriile publice asupra unor proiecte de lege este încă
deficitară.
Avem în continuare un număr considerabil de modificări legislative ce sunt adoptate de către Ministerul Sănătății
prin Ordin de Ministru, fapt ce contribuie la carențe de transparența în ceea ce privește cunoașterea de către cei
interesați a modificărilor legislative aduse cadrului normativ specific.

românească
Apreciem faptul că, la începutul lunii august, într-o conferință de presă ținută chiar de către ministrul sănătății,
Eugen Nicolaescu, a fost anunțată punerea în dezbatere publică a mai multor proiecte de lege ce ar putea să
modifice considerabil interacțiunea pacienților cu sistemul românesc de sănătate dar și modul în care medicii își
vor desfășura activitatea. Însă este nevoie de o mai bună gestionare a modului în care sunt aprobate modificări
ale
legilor
aflate
în
vigoare.
(...)
Materialul
integral
este
disponibil
http://ipp.ro/library/Proiectele%20sanatate%20MS.pdf
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Începând din această toamnă, părinții bebelușilor care vor veni pe lume vor primi un nou model de carnet de
vaccinări pe care vor trebui să îl prezinte obligatoriu medicilor de familie. Acestora le va reveni sarcina să îl
completeze cu fiecare vaccin făcut. Copiii vor fi vaccinați în mod gratuit împotriva a 12 boli printre care se numără
și tuberculoza, tusea convulsivă, oreonul,rujeola, rubeola dar și infecțiile pneumococice care pot cauza pneumonii
sau chiar meningite. Tot în acest an, a fost introdusă și vaccinarea pneumococică. Vaccinurile incluse sunt gratuite
și se fac la medicul de familie. Excepție fac cele care trebuie făcute în maternitate și anume serurile antihepatită și
antituberculoză. Dacă până în prezent vaccinarea nu era obligatorie iar carnetul de imunizări nu avea nicio
valoare, pe viitor acesta va deveni obligatoriu la înscrierea copiiilor la școală sau la grădiniță. (...) Materialul
integral
este
disponibil
http://ipp.ro/library/Carnet%20de%20vaccinare%20obligatoriu_interviu%20Mircea%20Popa.pdf

Sănătatea românească în cifre - Vaccinarea
Pentru a putea să înțelege mai bine modalitatea în care funcționează sistemul de sănătate din România, este
deosebit de important ca toate recomandările de politică publică să fie realizate după o atentă monitorizare a
cifrelor statistice. Aceste analize sunt cele mai eficiente și pentru a putea să identificăm natura problemei în
discuție și instrumenele necesare de analiză calitativă. În ceea ce privește Programul național de imunizare, este
unul dintre programele ce fac parte din Programul național de boli transmisibile, acesta este unul dintre
programele gestionate în integralitate de către Ministerul Sănătății (MS). Ca surse de venit acesta este format din
alocările de la bugetul de stat și veniturile proprii.
Programul Național de Imunizare
Buget de stat
46.582 lei
Venituri proprii
34.065 lei
Total
80.647 lei
Ponderea Programul de Imunizare în bugetul total al tuturor Programelor de sănătate derulate de către
Ministerul Sănătății respectiv Casa Națională de Asigurări de Sănătate este de 17%. (...)Materialul integral este
disponibil http://ipp.ro/library/Sntatea%20romaneasca%20in%20cifre.pdf

Friedrich-Ebert-Stiftung

Sănătatea românească în presă

victoria.stoiciu@fes.ro

Pentru a răspunde cât mai complet nevoii de informare a cititorilor noștrii privind reforma sistemului de sănătate
din România, am inclus în newsletter și o secțiune cu cele mai relevante știri privind domeniul sănătății aferente
lunii ce tocmai s-a încheiat. Vă prezentăm o listă a știrilor din domeniul sănătății aferente perioadei 1 iulie - 7
august 2013, cu precizarea că selectarea acestora a fost realizată de echipa ObservSănătate cu scopul de a
disemina o listă cuprinzătoare (dar nu exhaustivă) a știrilor de profil de interes general. Materialul integral este
disponibil http://ipp.ro/library/Sanatatea%20in%20presa.pdf
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Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați echipa ObservSănătate la adresa sanatate@ipp.ro.

