ObservSănătate

18 noiembrie 2013

Anul 1, Număr 5

În această ediție:

Sănătatea în comunitate și adevărurile sociale ale reformelor sanitare

Sănătatea în comunitate

Sănătatea românească este în general săracă după standardele europene, precum și accesul
este limitat în multe zone mai ales în cele rurale. La o privire sumară asupra principalilor
indicatori înregistrați privind starea de sănătate a populației putem observa de exemplu:

Sănătatea grupurilor vulnerabile
vs.
fondurile
europene.
Guvernul României are obligația
să investească banii europeni
pentru o reală incluziune a
romilor în perioada 2014 – 2020

În ediția trecută:
Propunerea MS pentru pachetul
de bază: gratuit atât pentru cei
care își plătesc contribuția la
asigurările de sănătate cât și
pentru cei care nu o plătesc
Directivei
2011/24/UE
a
Parlamentului European privind
drepturile pacienților în cadrul
asistenței
medicale
transfrontaliere a contribuit la
reforma
din
sănătatea
românească?
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De mai bine de 10 ani românii sunt pe ultimul loc în clasamentul european al sănătății.
Am fost și suntem și în prezent țara din UE în care mor cei mai mulți copii sub un an,
poporul european ale cărui femei traiesc cel mai puțin și țara europeană cu cele mai
puține aparate medicale avansate.
În 2013 sunt 2,4 medici la 1000 de persoane cu mult sub media europeană.
Alături de ţările baltice şi Bulgaria, România se situează printre ţările cu cea mai scăzută
speranţă de viaţă la naştere, între ţările din UE. De exemplu, rata mortalităţii infantile
reprezintă un alt indicator complex al stării de sănătate al unei populaţii, reflectând în
ce măsură îngrijirea medicală la care majoritatea populaţiei are acces asigură o stare de
sănătate bună.

Deși rămânem pe ultimele locuri la multe capitole, există situații în care România a evoluat
pozitiv în ultimii ani, deși foarte lent. Din păcate există destule boli sau comportamente
generatoare de boli care, din varii motive, au crescut ca frecvență. Că România este o țară mai
puțin europeană din punct de vedere al sănătății nu este o surpriză, însă analize preliminare ne
arată că există un clivaj imens între populația majoritară de exemplu și alte grupuri vulnerabile.
Și de aceea, Institutul pentru Politici Publice (IPP) continuă seria de analize privind Atitudini şi
percepţii privind accesul la servicii de sănătate prin lansarea rezultatelor unui sondaj naţional
privind percepțiile atât ale populației majoritare dar și a populației roma față de accesul la
servicii de sănătate (caietul de sondaj va fi disponibil integral în scurtă vreme pe pagina IPP).
Materialul își propune astfel să privească în oglidă atitudini, percepții ale celor două grupuri
vizate în încercarea de a determina prioritățile de reformare ale sistemului ținând cont și de
adevărurile sociale ale României.
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Materialul integral este disponibil http://ipp.ro/library/sondaj%20sanatate.pdf
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Sănătatea grupurilor vulnerabile vs. fondurile europene. Guvernul României are
obligația să investească banii europeni pentru o reală incluziune a romilor în perioada
2014 – 2020

Institutul pentru Politici Publice
(IPP)
sanatate@ipp.ro.
021 212 31 26 sau 021 212 3127
www.ipp.ro

Friedrich-Ebert-Stiftung
victoria.stoiciu@fes.ro

Draftul Acordului de Parteneriat, așa cum a fost el lansat în dezbatere publică de către
Ministerul Fodurilor Europene, nu abordează temeinic nevoile prioritare ale romilor din
România, Guvernul neasumându-și niciun angajament strategic în ceea ce privește integrarea
romilor pe piața muncii, accesul la locuire, creșterea accesului la servicii de sănătate sau
educația continuă pentru populația romă.
Prin acest document Guvernul nu face proba unui răspuns la adecvat la așa numita “problemă
romă” pe care au semnalat-o mai multe state europene de la aderarea României în 2007 și până
în prezent, contribuind astfel la perpetuarea unui fenomen de discriminare/segregare a romilor
în Europa.
Organizațiile reprezentative ale romilor alături de alte organizații implicate în monitorizarea

021 211 09 82
www.fes.ro

procesului de pregătire a priorităților de finanțare în cadrul următorului excercițiu financiar din
fonduri structurale 2014 – 2020 critică versiunea curentă a documentului prezentat de
Ministerului Fondurilor Europene și solicită ca în etapa următoare Guvernul să abordeze cu
prioritate următoarele 3 domenii pe care le considerăm fundamentale pentru incluziunea
romilor, în sensul:
1. Să explice, prin angajamente concrete, cum va crește efectiv accesul comunităților de
romi la servicii de bază în sănătate și care este rolul mediatorilor sanitari în acest
context
2. Să își asume angajamente clare, prin prezentarea unor indicatori de realizare a
obiectivului în ce privește integrarea oficială a romilor pe piața muncii;
3. Să identifice/localizeze mai clar tipurile de intervenții vizate în ceea ce privește
creșterea accesului la educație a copiilor romi (și corelativ prevenirea fenomenului de
abandon școlar), respectiv educația continuă și de tip a doua șansă pentru adulții romi.
(...)
Materialul integral este disponibil http://ipp.ro/library/sanatate%20romi.pdf

Sănătatea românească față în față cu Parlamentul
Sesiunea de toamnă a debutat cu o agendă în creștere din perspectiva proiectelor de lege din
domeniul sănătății. În continuare în dezbatere se află inițiative ale fostelor Guverne respectiv
ale parlamentarilor ce au făcut parte din mandatul trecut. Dacă sunteți interesat de o anumită
propunere legislativă sau proiect de lege aflat pe ordinea de zi a celor două Camere, vă rugăm să
contactați echipa ObservSănătate pentru mai multe detalii la e-mail sanatate@ipp.ro. (...).
Materialul
integral
este
disponibil
http://ipp.ro/library/Sntatea%20romaneasca%20in%20Parlament%20update%20noiembrie.pdf.

Sănătatea românească în presă
Pentru a răspunde cât mai complet nevoii de informare a cititorilor noștrii privind reforma
sistemului de sănătate din România, continuăm prezentarea în newsletter a secțiunii 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 9 octombrie – 9 noiembrie
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%20nov.pdf.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați echipa ObservSănătate la adresa sanatate@ipp.ro.

