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Grupul de lucru „Sănătate” 
 

Concluzii 
 

În general, trebuie să subliniem că în România, de la Forumul din Belgia, din 
decembrie 2006, există o evoluţie clară cu privire la sensul termenului de 
„descentralizare”. De asemenea, scopul nu este acela de a cataloga acest forum 
din Arad ca un eveniment unic, ci e nevoie să avem, începând de astăzi, o 
monitorizare permanentă. Acest lucru se va realiza printr-o serie de grupuri de 
lucru permanente în jurul temelor discutate in timpul forumului sau a altor întruniri 
şi care vor rezulta într-un nou forum undeva în 2012. Dacă nu, grupul mare de 
voluntari belgieni de la ADR, OVR şi PVR, dar şi partea română, se vor simţi 
folosiţi cu scopul de a da importanţă şi grandoare acest forum. 
Aceasta este, aşadar, un apel clar către autorităţile din ambele ţări (ministerele 
afacerilor externe, ambasade şi autorităţi regionale), ca, de asemenea, către 
Europa, în scopul de a prevedea mijloacele şi posibilităţile de a construi în 
continuare şi de a lucra în jurul muncii prestate până acum şi de a lua în 
considerare concluziile forumului din Arad printr-o consultare permanentă în 
viitor. De asemenea, trebuie să fie clar că partenerii importanţi, în calitate de 
autorităţi care iau decizii, dar mai ales administraţiile locale şi organizaţiile 
societăţii civile ar trebui implicate în acest demers. Ar trebui făcută o evaluare 
aprofundată a forumului de către diferiţi actori, iar rezultatele ar trebui să fie 
incluse în concluziile finale şi recomandările privitoare la forum. 
Concret, cu privire la sănătate: 

 Când se vorbeşte despre descentralizare, administraţiile sunt întotdeauna 

vizate. O concluzie generală este că va fi nevoie de o alertare serioasă în 

ceea ce priveşte educaţia administraţiilor locale şi, în acelaşi timp, de 

prevedere a resursele necesare pentru a executa acest pachet optim de 

sarcini. Aici ar trebui de asemenea să fie analizată cooperarea 

intercomunală. 

 Mijloacele disponibile pentru sistemul de sănătate din România sunt 

insuficiente. Acest lucru se datorează parţial numărului mic de oameni 

care contribuie într-adevăr la sistemul de asigurări de sănătate. Acesta ar 
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trebui să devină un reflex solidar pentru a se ajunge la contribuţia tuturor 

la timp. Prin urmare, 2 lucruri sunt importante: 

o Încrederea în sistemul de asigurări de sănătate şi utilizarea 
fondurilor colectate pentru obiectivele pentru care acestea sunt 
colectate, cu alte cuvinte, pentru sănătate şi îngrijirea sănătăţii. 

o Un fel de reglementare pentru acei oameni care nu au contribuit în 
trecut, în scopul de a le oferi încă şansa de a face acest lucru fără 
să plătească amenzi/penalităţi uriaşe. 
 

 Se vorbeşte prea mult despre bugetele pentru tratamente (vindecare) şi 

prea puţin despre prevenire. Pe durata forumului au fost prezentate o 

serie de modele, aşa cum este consiliul local de sănătate. Aici e nevoie de 

cooperare  între nivelul local şi ASP (autorităţile de sănătate publică). 

 Fiecare administraţia locală ar trebui să fie conştientă de faptul că politica 
de sănătate este o problemă de bază a administraţiei locale. Trebuie 
întocmit un plan de politici de sănătate la nivel local. Tot aici, ASP 
(autorităţile de sănătate publică) pot fi un consilier bun şi cooperant. 

 În toate prezentările din timpul forumului a fost menţionat în mod clar că 
pacientul ar trebui să fie figura centrală şi că trebuie să fie luat în serios. El 
solicită asistenţă medicală accesibilă, la preţuri accesibile, de calitate şi o 
bună informare. 

 Dupa 10 ani de reformă în cadrul sistemului de sănătate din România, ar 

trebui să se vadă rezultatul. În acest sector trebuie făcută o evaluare şi o 

analiză aprofundată, cu scopul de a fi în măsură să se tragă concluziile 

necesare pentru viitor. 

 În ceea ce priveşte spitalele: 

o Este necesar să se arate în ce fel e posibilă o reorganizare pentru 
a diminua costurile. Aici nu poate fi scopul de a porni de la zero, ci 
de la un animit număr de paturi şi specialişti pe spital şi o politică 
îndreptate spre sistemul de sănătate.  

o Sistemul de guvernanţă la nivel de spitale este dezvoltat peste tot 

în Europa. Este important ca oamenii să se familiarizeze cu faptul 

că au o responsabilitate în ceea ce priveşte guvernanţa spitalelor. 

Un cod de bună guvernanţă pentru managerii de spitale este 

disponibil la adresa www.cja.ro sau la FDAAM. 

 Un spital ar trebui să aibă o reglementara bună la nivel local. Aceasta 
înseamnă că administraţiile locale, dar şi pacienţii şi cetăţenii, pe lângă 
specialiştii independenţi, ar trebui să fie incluşi în guvernanţa spitalelor. 
De asemenea, în ceea ce priveşte politicile utilizate, responsabilitatea 
trebuie adusă în atenţia societăţii, iar transparenţa este necesară. La nivel 

http://www.cja.ro/
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de guvernanţă a spitalelor, este clar că ar trebui luate decizii 
descentralizate. Există încă reguli mult prea centralizate. 

 Informaţia şi procesul de învăţare: 

o Vedem că managerii şi persoanele responsabile au o 

mulţime de întrebari şi cer informaţii corecte şi utile. Ar fi 

bine ca urmare a forumului sa fie creat  un fel de centru de 

informaţii unde managerii să pună întrebări şi să obţină 

răspunsuri, bineînţeles în limita cooperării româno-belgiene 

existente. 

Josef Goebels 
 
ARAD, 6 noiembrie 2010 

 


