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Perfecţionarea guvernării locale între România şi Frandra, 
Valonia, Bruxelles 
 
Workshop: Sănătate: Ce este nou/ inovativ / important? 
 
O «bună sănătate» este ceea ce ne dorim cu toţii. A avea grijă de sănătate este unul din cele mai 
importate lucruri în viaţă. Accesul la servicii de sănătate este deosebit de important. De aceea, 
serviciile de sănătate de calitate, accesibile sunt cruciale. Sistemul de sănătate în România este încă 
în faza de tranziţie şi o nouă lege care să reglementeze serviciile de sănătate trebuie să fie 
implementată. In ultimii 25 de ani, cooperarea în privinţa bunelor-practici în domeniul sănătăţii a fost 
iniţiată între actorii locali din Belgia şi România. Încercarea de implicare a cetăţenilor în domeniul 
serviciilor medicale poate fi realizată prin analizarea situaţiei serviciilor de sănătate la nivel local, prin 
acţiuni de educaţie în domeniul sănătăţii, prin crearea unei reţele de centre de sănătate etc. Desigur 
că o cooperare eficientă între prima şi cea de-a doua linie în sistemul de sănătate (specialişti şi 
spitale) este importantă şi poate contribui la scăderea costurilor asociate, atât pentru cetăţeni, cât şi 
pentru autorităţi. Ministerul sănătăţii din România lucrează la proiecte care presupun implicarea 
resursei umane în educaţia în domeniul sănătăţii. Prezentul workshop îşi propune să prezinte diferite 
exemple de bune practici şi să ofere participanţilor ocazia de a adresa întrebări şi a dezbate probleme 
esenţiale în domeniul serviciilor de sănătate.   

 
1. Prezentarea unor exemple de bune practici în România:  

a. CLS: “Local Health Committees” în cooperare cu administraţia locală, actori locali implicaţi în 
asigurarea serviciilor de sănătate: sub egida “The Open Network for community 
development”.  
România a început să aplice principiile descentralizării şi subsidiarităţii, ceea ce presupune 
cerinţe suplimentare la nivel local pentru implementarea politicilor asociate, dar nivelul de 
expertiză este încă redus. Domeniul serviciilor de sănătate nu face excepţie. Observăm 
necesitatea elaborării unor planuri de gestionare a serviciilor de sănătate la nivel local. Astfel, 
este nevoie de crearea unor “comisii de sănătate” la nivel local, care să fie alcătuite din: lideri 
ai comunităţii locale, furnizori de servicii de sănătate, organizaţii sociale, grupuri cu interese 
speciale şi populaţie (pacienţi). Membrii acestor comisii de sănătate analizează starea şi 
nivelul sistemului de sănătate la nivel local, identificând punctele tari, punctele slabe, 
oportunităţile şi riscurile la adresa sistemului. Implementarea acestor politici se poate face 
prin activităţi de informare şi de încurajare a participării din partea populaţiei.  
Speaker : ….CLS…., The Open Network. 
 
b. ADAM: centru de sănătate pentru comunitate: reprezintă un centru local (cu funcţii 
regionale) de sănătate cu politică de membri, bazat pe principiul solidarităţii şi colaborării cu 
sectoarele private şi publice de sănătate. În acest fel sunt eliminate efectele nedorite ale 
polarizării sociale, care nu permit tuturor cetăţenilor accesul la servicii de sănătate. Sistemul 
este bazat parţial pe angajamentul voluntarilor, la diferite niveluri. Centrul este creat pentru 
a funcţiona non-profit, dar planificat pentru a deveni auto-sustenabil din punct de vedere 
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financiar, după perioada de început de funcţionare. Ioan Suru, coordonator local al centrului 
ADAMS şi vice-preşedinte al The Open Network, prezintă proiectul pilot  ADAM Slatina-Timis, 
The Open Network. 

b. Servicii de sănătate la domiciliu (în regim ambulatoriu): acest tip de servicii asigură o 
economie de costuri, atât pentru pacienţi cât şi pentru autorităţi. Perioada de spitalizare 
trebuie să fie cât mai scurtă cu putinţă, fiind necesară, în acelaşi timp, o bună colaborare 
între medicii de familie, medicii specialişti şi unităţile spitaliceşti. “Crucea alb-galbenă” a fixat 
în trecut diferite sisteme de bune-practici în domeniu.  
Prezentare:………….. 

 

2. Prezentarea sistemului de reciprocitate în Belgia: acest sistem şi-a demonstrate 

utilitatea în Belgia în ultimii 100 de ani. În condiţiile în care şi România doreşte implementarea 
acestui sistem, este necesară o privire mai profundă asupra a ceea ce presupune acesta. 
Prezentare:  Marc Justaert / Tonnie Steeman, CM Mechelen-Turnhout. 

  
3. Managementul spitalelor: din ce în ce mai mult, în ultima perioadă a avut loc un aşa-zis 

process de descentralizare a spitalelor. Managementul acestora este asigurat acum de către 
oameni politici sau de către reprezentanţi ai unor instituţii publice. Organizaţiile şi asociaţiile din 
care fac parte pacienţii trebuie să fie reprezentate în organismele de guvernare. Spitalele trebuie 
să coopereze pe viitor, întrucât au nevoie urgentă de renovare, dotare şi modernizare. Acţiunile 
de fuziune, networking sau asociere pentru un mai eficient management al spitalelor trebuie 
luate în considerare şi analizate. Orice este posibil în acest domeniu, de aceea se impune o 
analiză care să plece de la crearea unui plan general strategic la nivel regional. Autorităţile 
publice nu trebuie să se bazeze pe crearea unor spitale private pentru rezolvarea problemelor 
pacienţilor, pentru că problema crucială în domeniu este identificarea celor mai bune practici 
care să fie implementate în beneficiul pacientului.   

       Speaker: …. 

 
4. Masă rotundă pe baza prezentărilor şi sesiune Q&A:  

a. Panel:  
i. Ioan Suru, coordinator local ADAMS şi vice preşedinte al Open Network. 

ii. Luc Bijnens, director general, W-Y Cross Limburg, Belgia 
iii. Tonnie Steeman, director general, CM Mechelen-Turnhout, Belgia 
iv. Cristina Vladu (Ministerul Sănătăţii, România)  

b. Moderator: Jozef Goebels, preşedinte ADR-Vlaanderen şi un reprezentant al The Open 
Network.  

 
5. Posibile rezultate: 

a. Înfiinţarea unor CLS’ses în municipii din România.  
b. Preluarea modelului ADAM de către Ministerul Sănătăţii din România şi facilitarea 

implementării sale. 
c. Înfiinţarea unui grup de lucru regional în domeniul serviciilor de sănătate C-S – Timis – 

Arad şi dezvoltarea unui master-plan în domeniul menţionat. and develop a 
health/healthcare master plan. 
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d. Activităţi de pregătire în domeniul managementului spitalelor  
e. Dezvoltarea şi extinderea serviciilor de sănătate la domiciliu şi a serviciilor de sănătate 

pentru comunitate 
f. Identificarea unei modalităţi pentru promovarea unei mai bune colaborări între primul şi 

al doilea nivel al serviciilor medicale 
g. Implementarea unui sistem adecvat de prevenţie şi promovare a serviciilor de sănătate 

împreună cu DSP. 

6. Informare şi follow-up: 
a. Memorandum Romanian Health and Healthcare: The Open Network for community 

development 2012. 
b. Year report The Open Network 2012. 


