


Dezbatere Tehnică – Constanța





• Ileana Dumitrache – Parlamentul României

• Roxana Cernat– Spitalul Județean de Boli Infecțioase Constanța

• Liana Velica– ARAS

• Mihaela Lupu– DGASPC

• Mihaela Glavan – DGASPC

• Cristina Stoica – Primăria Constanța

• Mihaela Ionescu – Primăria Constanța

Reprezentanți MSD:

• Raluca Gabriela Sîmbotin (intervenție)

• Irina Vasiliu

Participanți



Probleme identificate:

• Discriminarea pe care o resimt pacienții la nivelul societății;
• Acces la tratament și la servicii medicale;
• Lipsa serviciilor de prevenție care nu pot fi rezumate strict la testarea femeilor gravide.
• Întreruperea tratamentului și imposibilitatea asigurării tratamentului pentru o perioada mai îndelungată (ex: 2 sau 3 

luni);
• Rata mică de vaccinare împotriva Sars-CoV-2
• Nivel redus de testare;
• Lipsa unor stocuri constante în farmaciile de spital, puse pe seama furnizării deficitare de către distribuitorii de 

medicamente.
• Reticența cu care este privită posibilitatea implementării unor programe educaționale în școli legate de educația sexuală 

și de bolile cu transmitere sexuală
• În ceea ce privește testarea minorilor, blocajul major este consimțământul formal al părinților



Potențiale soluții:

• Introducerea în legislație a unor prevederi care să îi aibă în vedere și pe pacienții la risc de infectare.
• Politici reale pentru prevenție care să fie axate pe pacienții la risc.
• Posibilitatea tratamentului la domiciliu;
• Alocarea financiară corespunzătoare care să ofere și predictibilitate în asigurarea medicației necesare
• Reglementarea unor sancțiuni pentru distribuitorii care nu își respectă obligațiile contractuale.
• Personalitate juridică pentru centrele regionale astfel încât să poată gestiona în mod independent bugetele 

aferente activităților desfășurate.
• Campanii de educare și informare



Dezbatere Tehnică – Târgu Mureș





• Levente Vass – Ministerul Sănătății

• Nagy Zsigmond – Prefectură

• Andreia Moraru – Primăria Târgu Mureș

• Lorand Ferencz – DSP Mureș

Reprezentanți MSD:

• Raluca Gabriela Sîmbotin (intervenție)

• Irina Vasiliu

• Diana ursescu

Participanți



Probleme identificate:

Potențiale soluții:

• Lipsa predictibilității finanțării în teritoriu
• Valurile pandemice repetate au condus la redirecționarea resurselor financiare, umane și logistice către tratarea 

pacienților cu COVID-19
• Lipsa informațiilor către autoritățile locale

• Păstrarea programelor de prevenție la MS și transferarea pacienților aflați deja în tratament în programele desfășurate 
de CNAS

• Diseminarea informațiilor esențiale în teritoriu pentru a putea fi incluse în strategiile de servicii sociale pentru anul 
2022

• Dezvoltarea serviciilor medicale din ambulatoriile de specialitate
• Modificarea legislației incidente în achizițiile publice astfel încât aprovizionarea cu medicamente să fie predictibilă și 

stabilă
• Implicarea asistenților medicali comunitari


