PROGRAM DE
GUVERNARE
2021 - 2024
Sănătate

OBIECTIV GENERAL
Acces sigur și echitabil la servicii de sănătate de
calitate pentru toți cetățenii, fără a-i împovăra
financiar

I.
ASISTENŢĂ
MEDICALĂ
Principiu – Nici un cetățean fără acces
rapid și sigur la servicii medicale!

I. ASISTENŢA MEDICALĂ

1. Rețea națională de centre
medicale comunitare
Scop: asigurarea accesului permanent, rapid, facil și neîngrădit al tuturor cetățenilor la asistență medicală primară.
Număr centre: 800
Cost: 500.000 euro/centru
Număr beneficiari: 6-8 milioane
Reprezintă cheia reconstrucției întregului sistem de sănătate!

õ Asigurarea personalului medical necesar în mediul rural și în zone defavorizate
õ Acces mai bun, în mediul rural și în zonele defavorizate, la medicamente, 							
inclusiv la cele compensate și gratuite
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I. ASISTENŢA MEDICALĂ

2. Rețea de centre de asistență
medicală ambulatorie de specialitate

Scop: creșterea substanțială a accesibilității tuturor cetățenilor, mai ales din orașele mici si din localitățile rurale, la

servicii medicale de specialitate, acces la un pachet complet de investigații paraclinice, spitalizare de zi și servicii conexe,
inclusiv telemedicină

Număr centre: 200
Cost: 2 mil. euro/centru

5

I. ASISTENŢA MEDICALĂ

3. Centre unice de programare a
pacienților (CUPP)

Scop: asigurarea accesului neîngrădit, rapid și civilizat al pacienților, la servicii medicale ambulatorii de specialitate
Număr centre: similar centrelor ambulatorii de specialitate
Cost: 100.000 euro/CUPP

N.B. Actualele ambulatorii de specialitate (circa 150) vor fi integrate în rețeaua națională.

õ Regândirea și creșterea substanțială a finanțării medicinii de familie și a asistenței ambulatorii de specialitate.
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I. ASISTENŢA MEDICALĂ

4. Spitale publice la standarde
europene

Siguranța pacientului
Prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale (nozocomiale) și a celor produse de bacterii multirezistente
la antibiotice. Dezvoltarea în spitale a laboratoarelor de diagnostic microbiologic, a serviciilor de epidemiologie și
de igiena spitalicească. Prescrierea prudentă a antibioticelor în spital prin încadrarea de medici specialiști de boli
infecțioase și instruirea periodică a personalului medical

Acces la servicii medicale spitalicești de calitate
Management profesionist
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I. ASISTENŢA MEDICALĂ

Rețeaua națională de spitale
regionale

Scop: asigurarea de servicii medicale de înaltă calitate și complexitate, pentru pacienții din regiunea pe care o

deservesc; coordonatori regionali al pregătirii medicilor și asistenților medicali, împreună cu universitățile de medicină din
aria de competență.

õ Continuarea si extinderea investițiilor în spitalele regionale, conform nevoilor de servicii de sănătate din fiecare regiune
õ Creșterea atragerii de fonduri nerambursabile din partea UE si co-finanțare asigurată prin constituirea unui Fond
Național de Dezvoltare a Infrastructurii în Sănătate
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I. ASISTENŢA MEDICALĂ

5. Centre de îngrijire a persoanelor
vârstnice și îngrijirile la domiciliu

Scop: asigurarea de servicii pentru persoanele vârstnice care necesită atât asistență medicală, cât si socială, acces
facil la servicii medicale paliative în toate județele
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I. ASISTENŢA MEDICALĂ

6. Accesul neîngrădit la medicamente
esențiale

Compensarea medicamentelor și vaccinurilor și tratamente gratuit pentru pacienții incluși în programele naționale prin
reevaluarea politicii medicamentului și încurajarea producției autohtone de produse farmaceutice
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II.
ÎMBUNĂTĂȚIREA
STĂRII de
SĂNĂTATE a
FEMEII și a
COPILULUI
Obiectiv strategic – protejarea sănătății
femeilor și îmbunătățirea indicatorilor
demografici.
Protejarea sănătății femeii de la naștere
la vârsta a treia.
Siguranța mamei și copilului prin acces
la centrele medicale comunitare și
ambulatoriile de specialitate
Dezvoltarea medicinii școlare – copii
sănătoși, copii educați!

III.
SĂNĂTATEA
PUBLICĂ
Obiectiv strategic – comunități
sănătoase, comunități educate,
comunități sigure!
Carta Sănătăţii Publice
Document programatic, multisectorial,
de dezvoltare multianuală, aprobat în
Parlament
• Dezvoltarea programelor prioritare pentru
sănătatea publică și a conceptului de
sănătate publică comunitară
• Îmbunătățirea educației pentru sănătate
• Accesul la apă de bună calitate și controlul
poluării mediului

III. SĂNĂTATEA PUBLICĂ

Domenii majore de intervenție

ÎN DOMENIUL BOLILOR TRANSMISIBILE
õ îmbunătățirea capacității de supraveghere și control a bolilor transmisibile prin dezvoltarea
Rețelei Naționale coordonată de INSP
õ îmbunătățirea capacității de diagnostic la nivel regional și național (centre de referință)
õ dezvoltarea Programului Național de Vaccinare, încurajarea vaccinării la toate categoriile de
vârstă și acces crescut la vaccinuri, inclusiv prin compensare
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III. SĂNĂTATEA PUBLICĂ

Domenii majore de intervenție
ÎN DOMENIUL BOLILOR NETRANSMISIBILE
õ realizarea registrelor naționale pentru principalele patologii care provoacă morbiditatea și
mortalitatea în România (boli cardiovasculare, cancer, diabet, afecțiuni pulmonare)
õ prevenție/screening - implementarea unui program național unic, cu ghiduri de prevenție
õ dezvoltarea și implementarea Planului Național de Control al Cancerului
õ promovarea educației pentru sănătate - programe de combatere a sedentarismului și
încurajarea activității fizice și a nutriției echilibrate, combaterea consumului de tutun, de alcool
și droguri
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IV.
CE NE
PROPUNEM?

IV. CE NE PROPUNEM?

PROGRAM PE TERMEN SCURT – ASIGURAREA REZILIENȚEI SISTEMULUI DE
SĂNĂTATE ÎN TIMPUL PANDEMIEI

õ evitarea colapsului financiar și profesional din sănătate
õ asigurarea funcționalității și profesionalizării depline a sistemului de
sănătate publică implicat în gestionarea pandemiei SARS CoV-2
õ asigurarea asistenței medicale, inclusiv ATI, pentru persoanele infectate cu
SARS CoV-2 dar și pentru pacienții cu alte patologii
õ asigurarea stocurilor de echipamente de protecție, teste de diagnostic,
medicamente, materiale sanitare și reactivi

PROGRAM PE TERMEN MEDIU – 1-2 CICLURI ELECTORALE
õ dezvoltarea unui sistem de sănătate sustenabil și performant, care să
aducă satisfacție pacienților și să îmbunătățească indicatorii demografici
și ai dezvoltării umane
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PROFESIONIŞTII DIN
SĂNĂTATE ȘI CETĂŢENII parteneri ai guvernării
social-democrate în
reformarea sistemului
sanitar!

IV. CE NE PROPUNEM?

Dezvoltarea strategiilor sectoriale

STRATEGIA NAȚIONALĂ DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR
DE SĂNĂTATE
õ asigurarea accesului universal și neîngrădit la servicii de sănătate,
la medicamente si vaccinuri compensate sau gratuite
õ regândirea modului acordare a serviciilor medicale în funcție de
nevoi, dezvoltarea serviciilor de asistență medicală primară, a
medicinei ambulatorii de specialitate și asigurarea unei asistențe
medicale spitalicești accesibile si de bună calitate
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IV. CE NE PROPUNEM?

Dezvoltarea strategiilor sectoriale

STRATEGIA NAȚIONALA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
õ se va baza pe Carta Sănătăţii Publice
õ va avea în vedere reorganizarea INSP prin acordarea de atribuții de
coordonator metodologic și tehnic al Rețelei de Sănătate Publică
și înființarea a încă 2 centre regionale (Constanța și Craiova) față
de cele 4 existente, profesionalizarea structurilor de monitorizare și
intervenție locală
õ va încuraja dezvoltarea specialităților implicate în gestionarea
sănătății publice (epidemiologie, sănătate publică, microbiologie,
igienă) și a medicinei de familie
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IV. CE NE PROPUNEM?

Dezvoltarea strategiilor sectoriale

STRATEGIA DE RESURSE UMANE
õ o nouă strategie de dezvoltare a resurselor umane, asumată
de Ministerul Sănătăţii, în parteneriat cu Ministerul Educației și
Cercetării, universitățile de medicină și farmacie, Colegiul Medicilor
și Colegiul Medicilor Dentiști din Romania
õ reforma colegiilor profesionale ale medicilor
õ ofertă de pachete salariale, de instalare și de fidelizare, pentru
medicii si asistenții medicali care lucrează-n mediul rural și în zone
defavorizate
õ eliminarea discrepanțelor existente in salarizarea personalului
sanitar
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IV. CE NE PROPUNEM?

Dezvoltarea strategiilor sectoriale

STRATEGIA DE CERCETARE-DEZVOLTARE
õ încurajarea cercetării pentru producerea în România de produse
farmaceutice, reactivi de diagnostic, materiale sanitare și
echipamente medicale, prin acordarea de granturi si facilitați
fiscale, în cazul asimilării în producție a acestora
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V.
FINANȚARE
Alocare suplimentară a minim 0,5% din
PIB pentru domeniul sănătății, în fiecare
an, până în 2024
59,2 miliarde de euro
bugetul total destinat Sănătății pentru 		
2021-2024

V. FINANȚARE
Alocare suplimentară a minim 0,5% din PIB pentru domeniul
sănătății, în fiecare an, până în 2024.

53,94

miliarde de euro

contribuție națională

59,2

miliarde de euro

buget total destinat
Sănătății 2021-2024

4,77

0,5

miliarde de euro

miliarde de euro

fonduri europene, total

împrumut BIRD
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V. FINANȚARE

ESTIMAREA FINANȚĂRII
BUGETULUI DE SĂNĂTATE 2021-2024
2021

2022

2023

2024

PIB România (miliarde lei)

1128

1217

1323

1441

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (miliarde lei)

42,2

45,8

49,7

53,6

Buget Ministerul Sănătații (miliarde lei)

15,1

17,1

19,1

21,1

Total (miliarde lei)

263,7

Total (miliarde euro)

52,74

Fonduri europene - Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 (miliarde euro)

2,882

Contribuție națională (miliarde euro)

1,186

Fonduri europene - Plan de Redresare și Rezilientă (miliarde euro)

1,89

BIRD - împrumut (miliarde euro)

0,5

TOTAL GENERAL: 59.198 mld. euro
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