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Grupul de sanatate si ingrijire medicala 
 

rezumat al discutiilor 

- Au fost prezentate exemple de bune practici in domeniul sanatatii in cadrul cooperarii 

descentralizare Romania-Belgia de catre partenerii ADR din Slatina Timis, asociatia ADAM, 

Crucea Alba-Galbena din Flandra. De asemenea, Mutualitatea Crestina din Belgia a facut o 

prezentare a modului de organizare a sistemului de sanatate belgian. 

 

- Proiectele prezentate, intr-un stadiu avansat de implementare, peste 10 ani, reflecta 

maturitatea cooperarii descentralizate in sectorul ingrijirilor medicale. 

 

- A reiesite ca Proiectul ADAM si modelul Consiliilor locale pentru sanatate, dezvoltate de ADR 

in ultimii ani in Romania, reprezinta un atu extrem de important pentru succesul procesului 

de preluare a guvernantei sistemului medical de catre autoritatile locale. O multiplicare a 

acestui tip de « mutualitati locale » si in alte localitati din Romania ar fi ideal in procesul de 

reformare, modernizare si adaptare a sistemului medical la nevoile pacientilor. Cheaia 

succesului acestui model, implementat de 12 ani, consta intr-o abordare integrata care 

reuneste resurse medicale si umane pentru a asigura un acces eficient al pacientilor la 

ingrijiri medicale. Elementul central este relatia directa pacient-medic si degrevarea 

medicului de sarcinile administrative pentru a-i permite concentrarea pe ingrijirea medicala 

pe care trebuie sa o acorde. 

 

- Prezentarea privind mutualitatile belgiene a retinut interesul participantilor ca sursa de 

inspiratie pentru reformarea sistemului medical din Romania. Ramine ca modelul sa fie 

studiat in viitor pentru a identifica modalitatile de adaptare la nevoile din Romania. 

 

- Atit partea belgiana, cit si cea romana au semnalat faptul ca exista deficiente importante in 

organizarea sistemului de sanatate din Romania, mai ales din perspectiva descentralizarii 

serviciilor medicale la nivel local, a personalului calificat, a finantarii, a asigurarii calitatii 

serviciului medical si a accesului la servicii medicale pentru cei neasigurati. Pe linga birocratia 

greoaie, lipsa de resurse este un obstacol important in a oferi ingrijiri medicale de calitate la 

domiciliu. 

 

- De asemenea, reprezentantii Crucii albe –Galbene din Romania au deplins tendinta de 

comercializare excesiva, si in detrimentul pacientilor, a serviciilor medicale oferite in 

Romania de provideri privati, observata in special in domeniul ingrijirii medicale la domiciliu. 

Aici a fost subliniata imposibilitatea unui control riguros a calitatii serviciilor oferite de 

provideri de pe piata din Romania in conditiile actualei legislatii. Ar if necesare modificari ale 

acesteia pentru a avea unui mai bun control al celor care ofera servicii si pentru a limita 

fraudele. 
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- O oportunitate deosebita in remedierea deficientelor din sistemul medical romanesc o 

reprezinta utilizarea fondurilor europene, mai ales in contextul viitoarei perspective 

financiare 2014-2020. Va fi importanta respectarea conditionalitatilor pentru a asigura o 

coerenta a modernizarii sistemului de sanatate romanesc si a unei bune monitorizari a 

utilizarii fondurilor europene. 

 

- A fost recunoscuta nevoia de a constientiza mai mult rolul preventiei medicale pentru starea 

de sanatate generala a populatiei si limitarea costurilor pentru ingrijirile medicale. 

 

- A fost subliniat rolul principiului de solidaritate in organizarea sistemului medical care nu 

trebuie sa vizeze doar profitul ci mai ales accesul pacientilor la ingrijiri medicale si calitatea 

acestora. 

 


