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1.

Introducere

Problema populaţiei rome continuă să fie critică în România. Deși ultimii ani au prezentat
schimbări graduale, prin investiții prevăzute prin diverse surse de finanțare pentru îmbunătățirea
situației și calității vieții romilor, sau prin definirea de noi politici urmărind recomandări europene,
mai multe eforturi sunt necesare din partea sistemului public pentru a asigura că minoritatea
romă se bucură de aceleași drepturi ca și populația majoritară a României.
Marea majoritate a populaţiei de romi este exclusă social și vulnerabilă economic, prezentând:
•
•
•
•
•

•
•

un nivel scăzut de educaţie în rândul adulților și participare școlară scăzută în rândul
copiilor de vârstă școlară;
șomaj ridicat, activitate economică fluctuantă, ocupare în activități economice care
presupun munca cu ziua sau asumarea de riscuri de sănătate;
sărăcie severă, condiţii precare de locuit, deseori în locuințe improvizate;
acces scăzut la servicii de sănătate și alte servicii publice;
datorită faptului că o parte semnificativă a populației rome trăiește în mediul rural sau la
periferia orașelor, izolare spațială cu mijloace de transport precare sau reduse, acces redus
la utilități publice (electricitate, apă, canalizare) cât şi la servicii publice de sănătate şi
educaţie;
și în același timp o imagine negativă în cadrul populației generale, care generează în
continuare discriminare și prejudecăți;
un stil de viață tradițional care poate prezenta reticență legat de accesarea unor servicii din
considerente culturale (ex. vizita la doctor pentru femeile rome gravide), în absența unor
măsuri de comunicare specific direcționate, pentru clădirea încrederii.

Specificul României în ceea ce privește dinamica populației ne prezintă faptul că: cea mai mare
parte a populaţiei de romi trăieşte în comunităţi mari de peste 500 persoane sau medii între 200 şi
500 persoane. Circa 60% din totalul comunităţilor de romi sunt sărace, iar la nivelul acestora
trăieşte mai mult de 50% din totalul populaţiei de etnie Roma.
Cercetările reunite, precum Barometrul Incluziunii Romilor, arată că romii trăiesc în marea lor
majoritate în zonele periferice ale localităţilor (83%), în comunităţi compacte (77%). Doar 40%
dintre ei deţin o locuinţă în proprietate şi un sfert locuiesc în case proprietatea părinţilor,
preponderent în mediul rural. Un procent semnificativ dintre romi (2,7%) trăiesc în locuinţe
improvizate, iar aproximativ 13% dintre romii nu au acces la electricitate, comparativ cu 2% din
cetăţenii aparţinând altor etnii. În zonele urbane doar 27% dintre cetăţenii aparţinând minorităţii
rome au apă curentă în casă, faţă de 90% dintre cei de alte etnii, 53% dintre gospodăriile rome
erau dotate cu frigider, faţă de 92% ale persoanelor care aparţin altor etnii, iar 8% dintre
gospodăriile rome aveau un calculator, faţă de 24% dintre vecinii care nu aparţin minorităţii rome
din aceleaşi localităţi1.
1

Barometrul Incluziunii Romilor (BIR), editat de FSD, Bucureşti.
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În aceste condiții, în care accesul la o infrastructură care ar contribui la calitatea stării de sănătate
a populației rome este limitat, informații cu privire la indicatorii stării de sănătate publică și
accesului la servicii a populaţiei trebuie să fie monitorizate regulat cu responsabilitate. Alocările
bugetare trebuie să aibă în vedere valorile înregistrate de acești indicatori și astfel fondurile vor
putea fi alocate în funcție de prioritățile reale ce au în vedere îmbunătățirea stării de sănătate a
populației din România.
Cercetările anterioare - inclusiv ale Institutului pentru Politici Publice - au demonstrat că populația
de romi este îndeosebi consumatoare de servicii de urgență respectiv de servicii furnizate în cadrul
Programelor Naționale de Sănătate Publică gestionate de către Ministerul Sănătăţii sau de către
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, însă, și la acestea din urmă, accesul populației rome este
relativ scăzut. De aici rezultă nevoia de adaptare și modelare a modalității de desfășurare şi
organizare a Programelor Naționale de Sănătate astfel încît acestea să devină mai ușor de înțeles
și de accesat de către populația romă.

5

Scopul cercetării și contextul în care este realizată

2.

Cercetarea de față este cuprinsă în cadrul unui proiect care își propune să contribuie la
îmbunătățirea stării de sănătate prin combaterea discriminării și îmbunătățirea accesului copiilor
de etnie romă la servicii de bază educaționale, sociale și de sănătate în 4 comunități cu populație
semnificativă (Corbasca și Valea Seacă din județul Bacău, respectiv Bolintin Vale și Vărăști din
județul Giurgiu).
Astfel, „Scopul proiectului este acela de a contribui la combaterea discriminării și îmbunătățirea
situației copiilor de etnie romă din comunitățile selectate, concomitent cu atenuarea inegalităților/
excluziunii sociale prin implicarea activă a unei echipe multidisciplinare de specialiști în domenii
complementare (asistență și incluziune socială, antidiscriminare, sănătate) în vederea promovării
în rândul beneficiarilor a unei vieți sănătoase prin prevenirea bolilor transmisibile specifice
copiilor.”
Obiectivele concrete ale proiectului sunt:
1. “Conștientizarea unui număr de aproximativ 15 reprezentanți ai actorilor locali (autorități
publice) cu privire la importanța intervenției timpurii în comunitățile vulnerabile în
promovarea în rândul părinților a unui stil de viață sănătos pentru copiii romi - cu accent
asupra măsurilor obligatorii de imunizare;
2. Conștientizarea unui număr de aproximativ 300 de beneficiari (părinți ai copiilor romi) din
comunitățile de romi selectate cu privire la importanța educației pentru sănătate și a
prevenirii bolilor transmisibile la copii prin vaccinare;
3. Crearea unui număr de 2 rețele locale (câte una în fiecare județ) multidisciplinare de
specialiști în cele 4 localități - pilot selectate care să monitorizeze/să se implice constant în
promovarea educației pentru sănătate la nivelul comunităților vulnerabile. „
Proiectul urmăreste așadar dezvoltarea și pilotarea unui model de intervenție timpurie integrată
pentru prevenirea riscului de îmbolnăvire la copii. Modelul va cuprinde elemente recunoscute de
bune practici, cum ar fi :
•

•

formarea unor echipe multidisciplinare de specialiști din domenii complementare
(asistență și incluziune socială, antidiscriminare, sănătate) care vor promova în rândul
beneficiarilor informarea privind o viață sănătoasă prin prevenirea bolilor transmisibile
specifice copiilor (cu accent pe imunizare),
derularea unei campanii de conștientizare cu privire la importanța prevenției și riscurile la
care sunt expuși copii în cazul în care părinții nu le respectă dreptul la sănătate, asigurarea
sustenabilității noilor servicii prin încheierea unor protocoale județene de instituționalizare
a modelului integrat de intervenție timpurie și ajustarea indicatorilor programelor de
sănătate naționale relevante (Programul Național Mama și Copilul, respectiv Programul
Național de Imunizare), astfel încât să reflecte impactul în comunitățile vulnerabile.
6

Modelul de intervenție va fi adaptat în funcție de rezultatele prezentei cercetări. De asemenea,
implementarea pilot în cele patru comunități va permite ajustarea proceselor și procedurilor de
intervenție astfel încît, forma finală la care se va ajunge să reprezinte o descriere clară a pașilor de
urmat pentru a crește accesul populației rome la serviciile de bază la nivel comunitar- vaccinare,
servicii pentru mamă și copil, etc.
Cercetarea urmărește, de asemenea, să identifice principalele obstacole care generează astăzi
situația de discriminare de facto a romilor (în special a copiilor romi) având ca premise excluderea
sau lipsa de acces la serviciile primare de sănătate, la serviciile de prevenție dar şi de a facilita
identificarea principalelor probleme, dar și priorități sau direcții viitoare de acțiune în domeniu.
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3.

Metodologia cercetării

Cercetarea este prima activitate care s-a desfășurat în cadrul proiectului, urmărind fazele descrise
mai jos:
Faza de documentare (desk research), cuprinzând colectarea și analiza informațiilor relevante
provenite din:
•

Cercetări anterioare realizate pe tema sănătații populației rome elaborate de către
organizații naționale și internaționale (și inclusiv de către partenerii de proiect). În urma
documentării, informația a fost sintetizată pentru a sublinia:
Tendințe privind sănătatea populației rome în România, indicatori cu accent
pe sănătatea copilului rom.
• Principalele recomandări ale organizatiilor naționale/ internaționale cu
privire la îmbunătățirea sănătății romilor, cu accent pe sănătatea copilului
rom
Documentarea și analiza accesului la sistemul de sănătate pentru copiii romi: cu accent
asupra ofertei de servicii de la nivelul sistemului de sănătate din România, programelor
Naționale de sănătate relevante, componente ale Contractului Cadru. Programele
Naționale selectate pentru o analiză aprofundată sunt Programul Național de Vaccinare/
Imunizare, Programul Național pentru Sănătatea Femeii și Copilului, Acțiunea de Mediere
Sanitară. Pe lângă acestea s-a urmărit și contractul cadru și schimbările recente survenite în
2014. Pentru fiecare din aceste măsuri, s-a analizat: cadrul legal, dinamica indicatorilor
statistici relevanți, costurile presupuse, și s-au elaborat concluzii și recomandări.
•

•

Faza de cercetare de teren, centrată pe 4 comunități pilot din județele Bacău și Giurgiu
Scopul cercetării de teren:
Cercetarea în teren are ca scop identificarea principalelor obstacole privind accesul copiilor romi la
servicii de sănătate, în general, respectiv la vaccinare, în special.
Zona geografică vizată:
Studiul a inclus patru comunități din două județe (regiunile Sud Muntenia și Nord Est), respectiv:
Bolintin Vale și Vărăsți (jud. Giurgiu)
Corbasca și Valea Seacă (jud. Bacău)
Obiectivele cercetării de teren:
•
•

Realizarea unei radiografii a stării de sănătate a copiilor de etnie romă din cele patru
comunități vizate;
Realizarea unei radiografii a stării de sănătate a comunității, în general și a respondentelor,
în particular;
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•
•
•
•
•
•
•

•

Identificarea principalilor actori implicați în îmbunătățirea stării de sănătate a copiilor de
etnie romă din cele patru comunități vizate
Realizarea unei radiografii a situației copiilor de etnie romă în ceea ce privește imunizarea
împotriva bolilor transmisibile specifice copilăriei
Identificarea principalelor obstacole care îi împiedică pe copiii romi să beneficieze de
imunizare
Realizarea unei statistici cu privire la numărul de copii care nu se află în evidențele
medicilor de familie
Evaluarea gradului de conștientizare în rȃndul membrilor comunităților (părinți) a
importanței imunizării și a stării de sănătate.
Evaluarea gradului de informare a membrilor comunităților cu privire la accesul la serviciile
de sănătate.
Evaluarea gradului de conștientizare în rȃndul actorilor implicați (medic de familie,
mediatoare sanitară, reprezentanți locali) a principalelor obstacole care îi împiedică pe
copiii romi să beneficieze de imunizare.
Identificarea eventualelor măsuri (campanii etc.) luate pentru creșterea gradului de
imunizare între copiii de etnie romă.

În vederea atingerii acestor obiective, se va realiza o cercetare bidimensională:
• cercetare cantitativă
• cercetare calitativă
Tehnici și metode de colectare a datelor necesare:
1. Cercetare cantitativă prin realizarea și aplicarea la nivelul membrilor comunităților a unui
chestionar.
2. Cercetare calitativă prin realizarea de interviuri în profunzime cu reprezentanți ai
autorităților publice și cu actorii implicați în procesul de imunizare. Interviurile s-au făcut
prin aplicarea unor grile de întrebări.
3. Cercetare calitativă prin realizarea de interviuri în profunzime cu femei rome din
comunitatile selectate în program. Interviurile s-au făcut prin aplicarea unor grile de
întrebări.
4. Observare directă
Grupurile țintă ale cercetării de teren:
•
•
•
•
•
•
•

Reprezentanți autorităților județene și locale (DSP, DGASPC, SPAS)
Medici de familie
Mediatori sanitari
Femei de etnie romă care au copii cu vȃste între 0-7 ani
Femei de etnie romă care sunt însărcinate
Femei de etnie romă care nu au copii
Femei de etnie romă în vȃrstă (peste 50 de ani)

Metoda de cercetare:
Intervievare față-în-față, pe bază de chestionar și de grilă de interviu.
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Instrumente:
•
•
•

Grilă de interviu/chestionar femei rome
Grilă de interviu pentru reprezentanți ai autorităților județene și locale (DSP, DGASPC,
SPAS)
Grilă de interviu (medici de familie, asistente medicale, mediator sanitar)

Eşantion: reprezentativ pentru populația inclusa în programul de cercetare, din localitățile incluse
în proiect de cercetare. Numărul romilor heteroidentificaţi, conform datelor furnizate de
autoritatile locale şi liderii formali şi informali ai romilor de la nivel local, în localităţile selecţionate
este de 7.303 de romi.
Numărul total al respondenţilor:
•
•

18 reprezentanți ai autorităților locale și județene
48 femei rome, pentru interviuri/chestionare

Metoda de cercetare: sondaj – intervievare față-în-față pe bază de chestionar administrat de
operator de interviu.
Eroare maximă tolerată: +/-5-10 % la un nivel de încredere de 95%.
Eşantionare: Cercetarea a folosit un model de eşantionare probabilistă, stadial stratificată.
Volumul eşantionului (48 femei rome) a fost stabilit utilizând softwear-ul realizat de Creative
Reseach System.
În primul stadiu au fost selectate gospodării din fiecare comunitate din localitățile incluse în
proiect. Gospodăriile și persoanele care au facut parte din eșantion au fost selectate aleator
ținându-se cont de următoartele criterii de stratificare: mediul de rezidență, tipul de comunitate
(compactă sau diseminată). În fiecare gospodărie s-a ales un respondent de sex feminin cu vârsta
peste 18 ani.
Colectarea datelor/ aplicarea chestionarelor s-a realizat cu sprijinul unei echipe de 5 operatori
instruiți, cu experiență anterioară în culegerea de date.
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4

Rezultatele etapei de documentare

4.1

Cercetări anterioare realizate pe tema sănătații populației rome

4.1.1 Tendințe privind sănătatea populației rome în România, indicatori cu accent pe
sănătatea copilului rom
Structura populației rome din România pe vârste este contrastantă față de cea a populației
generale. Aceasta din urmă prezintă semnele unei societăți în curs de îmbătrânire, ca și alte țări
europene în care speranța de viață (și de viață sănătoasă) este tot mai avansată în timp ce
fertilitatea este în scădere. Spre deosebire de aceste tendințe, structura populației rome indică o
populație tânără și dinamică2, cu o prevalență a nou-născuților, o scădere treptată a speranței de
viață odată cu înaintarea în vârstă, și moarte prematură3,4.
Romii au o stare de sănătate mai proastă față de populația generală5, şi întâmpină dificultăți: în
accesarea serviciilor de sănătate, în menținerea sănătății și că dețin informații insuficiente și/sau
incomplete cu privire la riscuri, la comportamente sănătoase și la drepturile existente. În general,
oportunitățile reduse de accesare a pieței muncii și de a avea un venit stabil nu permit familiilor
rome investiții semnificative în sănătate și educație, ceea ce contribuie la perpetuarea ciclului de
sărăcie care afectează comunitățile de romi și implicit starea de sănătate6. De asemenea, după
cum a fost descris în secţiunile anterioare, populaţia romă locuieşte predominant în mediul rural,
unde sistemul de sănătate românesc întâmpină cele mai mari dificultăţi în a furniza servicii
populaţiei celei mai sărace7.
În detaliu:
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Există estimări diferite legate de discrepanțele vârstei medii de deces la populația romă
față de cea majoritară, potrivit cărora minoritarii romi decedează cu 128 sau cu 169 ani mai
devreme fată de populația majoritară. Mortalitatea infantilă la copiii romi este estimată ca
fiind de trei10 ori mai mare decât media națională – în contextul în care la nivelul Uniunii
Europene, România înregistrează cele mai multe cazuri de mortalitate infantilă raportate la
totalul populației. Un studiu recent ERRC11 confirmă disparitățile privind mortalitatea din
rândul persoanelor din gospodării rome și nerome din România: rata mortalității la copiii
sub 10 ani era în 2013 de peste 3 ori mai mare la populația romă.



Potrivit unui raport al Băncii Mondiale, romii din România prezintă un profil epidemiologic
diferit față de populația generală datorită stării mai proaste de sănătate. Bolile care îi
afectează sunt mai degrabă cauzate de determinanți sociali – sărăcie, trai precar, acces
redus la servicii de sănătate12. Un studiu recent elaborat de INSP pe un eşantion de 654
persoane rome în 45 localităţi din ţară, cu marjă de eroare de 5%, indică că 82% dintre
familiile de romi din comunităţile selectate aveau un venit mediu lunar sub venitul minim
de la momentul studiului13. 40% din copiii din gospodăriile rome sunt subnutriţi14. În
România, 40,4% din populație locuiește în gospodării la risc de sărăcie sau excluziune
socială15. Indicatorul este de 48,5% doar pentru copiii între 0-17 ani16, și de 80% pentru
membrii minorității rome17.
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În România, accesul și eligibilitatea pentru servicii de sănătate se face în baza unui sistem
de asigurări pentru care trebuiesc plătite contribuții regulate către Casa Națională de
Asigurări de Sănătate. Pe lângă plătitori, unele categorii ale populaţiei pot beneficia de
acoperire fără să aducă contribuții, spre exemplu: copiii, femeile însărcinate, tinerii
studenți până în 26 de ani, etc18. Populația neasigurată beneficiază de asemenea de un
pachet minimal de servicii (servicii de urgență, acces la programele naționale de sănătate).
Populația romă este asigurată în procent de aproximativ 45%, o parte însemnată din acest
procent fiind reprezentată de pensionari, iar cei mai puțin asigurați fiind tinerii adulți (între
18 și 25 de ani)19. Studiul INSP a plasat valoarea asiguraţilor din cadrul minorităţii rome la
56%, faţă de procentul de 90% asigurați existent în populaţia generală a României. O serie
de factori determină acest procent scăzut al asiguraților în cadrul populației rome: absența
documentelor de identitate, lungi perioade de șomaj sau faptul că lucrează la negru,
sărăcia extremă, informațiile insuficiente despre cum se pot înregistra (disponibile numai în
Română), etc20.
Accesul dificil la serviciile de sănătate primară nu permite prevenirea bolilor sau tratarea
acestora într-o fază incipientă. Potrivit unor surse, o mare majoritate a romilor nu este
înregistrată la medicul de familie21 și tinde să apeleze mai degrabă la serviciile medicinei de
urgență, când problema de sănătate este deja avansată22. Majoritatea celor care nu caută
sprijin medical specializat nu o fac datorită considerentelor financiare, în ciuda faptului că o
parte din aceste servicii sunt gratuite23. Cu toate acestea, romii din cele 45 de localităţi
incluse în studiul INSP au declarat în proporţie de 81% ca sunt înscrişi pe listele medicilor
de familie. Studiul arată că dacă s-au confruntat cu o problemă de sănătate, 64% dintre
respondenţi au apelat la medicul de familie, 10% la serviciul de ambulanţă, 9% la servicii
spitaliceşti, 5% la asistentul medical, 4% la farmacist şi doar 0,3% la mediatorul sanitar sau
asistentul medical comunitar24. 27% au declarat că au luat în ultimele două săptămâni
medicamente care nu au fost prescrise de către medic.
59% dintre respondenţii studiului INSP25 au o percepţie bună sau foarte bună cu privire la
starea lor de sănătate, în timp ce 21% consideră că sănătatea lor nu este nici bună, nici rea,
iar 17% îşi percep propria stare de sănătate ca fiind rea. Studiul evidenţiază că procentul
celor care îşi percep starea de sănătate ca fiind bună sau foarte bună este mai mic decât
valorea pentru populaţia generală din România, de 70%.
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În cadrul aceluiaşi studiu26, 30% dintre respondenţi au declarat că suferă de o boală
cronică, faţă de 19,4% pentru populaţia generală a României. În acelaşi timp 75% din
eşantion a declarat că nu a fost la un control medical în ultimul an, aşa că există
probabilitatea unor boli cronice nediagnosticate. Perioada medie dintre diagnosticarea
iniţială a unei afecţiuni şi deces este de 3,9 ani la populaţia romă, față de 6,8 ani la
populația generală27.
Privind adoptarea comportamentelor sănătoase, studii ce au urmărit prevalența fumatului
au pus în evidență faptul că romii fumează mai mult și de la vârste mai fragede față de
restul populației – jumătate dintre adulții romi fumează regulat iar femeile rome fumează
de 2.2 ori mai mult decât femeile non-rome din România28.
Segmentele populaţiei cele mai afectate de riscul TBC se găsesc în regiuni sărace din
mediul rural, etnicii romi fiind expuşi, în special bărbaţii. Circa 4,3% din cazurile noi survin
la copil, iar o treime dintre cazurile noi pozitive au între 15-34 ani29. Studiul INSP30 a arătat
că 2% dintre respondenţi au declarat că au fost testaţi/investigaţi pentru această boală, iar
la 0.61% li s-a comunicat din partea medicului că ar avea tuberculoză, iar 0.76% au declarat
că au urmat un tratament legat de această boală. Incidența TBC în România este cea mai
mare din UE cu peste jumătate de cazuri de la nivelul tuturor statelor membre.
Cu privire la vaccinarea obligatorie, aproape o jumătate din minorii romi (46%) nu au primit
vaccinurile obligatorii, deși acestea sunt asigurate gratuit prin Programul Naţional de
Imunizare31 potrivit unui studiu desfășurat de Fundația Secretariado Gitano în 2009. De
patru ori mai mulți copii romi nu au fost niciodată vaccinaţi, comparativ cu copiii provenind
din populaţia generală, conform studiului ERRC32,33. Numărul de fete rome nevaccinate a
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fost în acest studiu de 11 ori mai mare față de cel al fetelor nerome. Factori care
contribuie la lipsa vaccinărilor sunt accesul redus la servicii de prevenție, lipsă de
conștientizare cu privire la importanța vaccinării, lipsa informației direcționate către acest
grup țintă, mobilitatea crescută între România și străinătate34 care duce la nașterea de
copii care rămân neînregisrați și în consecință în afara sistemului de asigurări de sănătate.
Studiu INSP a descoperit că 79% dintre persoanele intervievate consideră că vaccinurile
protejează copiii, iar 12% il consideră binevenit pentru că este gratuit.
4.1.2 Principalele recomandări ale organizatiilor naționale și internaționale cu privire la
îmbunătățirea sănătății romilor, cu accent pe sănătatea copilului rom

Un set important de recomandări este propus de ERRC35; acesta este orientat în direcția
îmbunătățirii culegerii datelor și indicatorilor statistici care pot fi relevanți în definirea de politici
pentru romi, a monitorizării susținute a acestora; astfel se pune accent pe:
 Asigurarea colectării şi publicării de către autorităţile publice a datelor statistice
dezagregate pe baza unor factori relevanţi inclusiv etnia, naţionalitatea, vârsta, sexul sau
orice alt factor care poate constitui un criteriu de discriminare directă sau indirectă;
 Asigurarea că politicile publice în toate domeniile, inclusiv sănătate, învăţământ, angajări şi
locuinţe, sunt ghidate de date dezagregate şi orice inegalităţi pe care aceste date le relevă;
 Asigurarea că politicile publice bazate pe date dezagregate acordă o atenţie specială
romilor, care au fost supuşi istoric excluziunii sociale şi discriminării şi rămân deosebit de
vulnerabili la excluderea socială, sărăcie şi inegalităţi în domeniul sănătăţii, educaţiei,
angajării, locuinţelor şi alte domenii.
 Introducerea de campanii de informare pentru a sublinia importanţa colectării datelor şi
importanţa înregistrării naţionalităţii sau etniei auto-identificate; abordarea temerilor pe
care minorităţile, inclusiv romii, le au în mod legitim din cauza utilizării greşite istorice a
datelor referitoare la etnie şi naţionalitate;
 Furnizarea de date dezagregate în rapoartele statului adresate către organizaţiile
internaţionale de monitorizare a drepturilor omului şi alte organizații relevante cu privire la
exercitarea drepturilor omului de toate comunitățile din cadrul statului.
Raportul OIM România elaborează și el recomandări pentru sprijinirea incluziunii romilor:
 O strânsă cooperare ar trebui să fie stabilită între purtători de interes relevanți prin
întemeierea unui grup de lucru inter-instituțional permanent care ar putea să definească și
implementeze în mod strategic politici de sănătate vizând populația romă.
 Este nevoie de politici de sănătate centrate pe educație pentru sănătate și acces la servicii
de sănătate primară. Informarea privind măsuri de prevenție și factori de risc ar trebui să
crească .
34
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Curriculele pentru formarea cadrelor medicale de toate categoriile ar trebui să includă în
general module dedicate pentru a crește nivelul de acceptare a diversității culturale și a
minorității Rome.

Un raport recent al Băncii Mondiale36 punctează difereţe semnificative între starea de sănătate a
populației rome şi populaţia generală a României. Principalele recomandări elaborate includ:
 nevoia de a creşte accesul efectiv la servicii de sănătate pentru populaţia romă
 nevoia de a creşte capacitatea de monitorizare a tendinţelor şi impactului intervenţiilor
pentru a informa deciziile la nivel de politici şi buget.

4.2
Documentare și analiză a accesului la sistemul de sănătate pentru copiii romi: accent pe
Programele Naționale de Sănătate relevante și Contractul Cadru
Cadrul normativ/de politici existent la nivel național prevede asigurarea accesului populației și
implicit a populației rome la servicii de sănătate de bază, iar unele măsuri dedicate copiilor
subliniază accesul minorităților, dar nu facilitează soluții de a pune în practică aceste drepturi.
Cadrul legislativ relevant identificat poate fi regăsit în detaliu în Anexa 1.
Cea mai recentă iniţiativă este noua versiune a strategiei Guvernului României de incluziune a
cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-202037, publicată în
Monitorul Oficial în 14 ianuarie 2015, prin care “Guvernul României îşi propune să continue
măsurile întreprinse pentru incluziunea socială a romilor, inclusiv prin facilitarea dialogului
instituţiilor competente din România cu partenerii europeni, dar şi cu societatea civilă.” Printre
domeniile cheie de intervenție este și sănătatea, cu următoarele 4 obiective specifice:


îmbunătăţirea accesului cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, inclusiv al celor
din comunităţile tradiţionale rome, la servicii de sănătate de bază, preventive şi curative,
integrate şi de calitate;



reducerea riscurilor şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate modelelor de mortalitate şi
morbiditate prevalente în populaţia romă;



creşterea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice locale în procesul de identificare a
nevoilor de sănătate, dezvoltare şi implementare a programelor/intervenţiilor de sănătate
adresate comunităţilor cu romi, monitorizarea şi evaluarea acestora;



prevenirea discriminării cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome care accesează
serviciile de sănătate.

Pe baza agregării rezultatelor provenind din multiplele surse de cercetare utilizate, am continuat
cercetarea celor 3 priorități majore de politici de sănătate publică reprezentative pentru
comunitățile de romi:

36
37
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1. Programul Național de Imunizare
2. Programul Național pentru Sănătatea Femeii și Copilului
3. Acţiunea de Asistență Comunitară și Mediere Sanitară
Astfel, analiza de faţă şi-a propus să monitorizeze:
 Priorităţile politicilor de sănătate pe baza evaluării indicatorilor din PNS și eventuala
reflectare a nevoilor (specifice) ale grupurilor vulnerabile;
 Alocările financiare aferente Programelor Naționale de Sănătate ca instrument vital pentru
impulsionarea politicilor publice de sănătate în domeniile amintite
4.2.1 Programul Național de Imunizare
4.2.1.1 Cadrul legal
Programul Național de Imunizare: are ca obiectiv protejarea sănătății populației împotriva
principalelor boli care pot fi prevenite prin vaccinare.
PNI are 2 subprograme:
- Subprogramul de vaccinări obligatorii
- Subprogramul de vaccinări opționale pentru grupele de risc
Alocare financiară 2014: 88.894.000 lei
Indicatori de evaluare38:
 Indicatori fizici: număr copii vaccinaţi conform calendarului/trimestru: 500.000;
 Indicatori de eficienţă: raportare anuală: cost mediu/doză vaccin achiziţionat centralizat:
35 lei
 Indicatori de rezultate: raportare anuală: ținta propusă este de 95% acoperire vaccinală cu
antigenele din calendarul aferent vârstelor de 12 şi 18 luni.
Schema naţionala de vaccinare inclusă în PNI
Vârsta recomandată
Tipul de vaccinare

Comentarii

primele 24 ore /
2 - 7 zile

Vaccin hepatitic B (Hep B)
Vaccin de tip Calmette Guerrin (BCG)

în maternitate

2 luni

Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular- medicul de familie
poliomielitic-Haemophilus B- hepatitic B
(DTPa-VPI-Hib-Hep. B)
Vaccin pneumococic conjugat 1)

38

Informaţiile privind indicatorii de evaluare a PN de Imunizare sunt disponibile în NORMELE TEHNICE de
realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate de Ordinul nr.
422/2013 publicat în Monitorul Oficial şi de Ordinul 1609/2014 privind modificarea Normelor Tehnice de
realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014.
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4 luni

11 luni

Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular- medicul de familie
poliomielitic-Haemophilus B- hepatitic B
(DTPa-VPI-Hib-Hep. B)
Vaccin pneumococic conjugat 1)
Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular- medicul de familie
poliomielitic-Haemophilus B- hepatitic B
(DTPa-VPI-Hib-Hep. B)

12 luni

Vaccin pneumococic conjugat 1)
Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)

medicul de familie

5 ani - 7 ani

Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)

medicul de familie

6 ani

Vaccin diftero-tetano-pertussis
poliomielitic (DTPa-VPI) / VPI

8 ani

VPI

14 ani

Vaccin diftero-tetanic pentru adulți/ vaccin medicul de familie
diftero-tetano-pertussis acelular

acelular- medicul de familie
medicul de familie

Programul este gestionat în teritoriu prin Direcțiile de Sănătate Publică; medicii de familie sunt
contractați separat și plătiți – plată pe serviciu- pentru fiecare dintre înoculările efectuate.
4.2.1.2 Dinamica indicatorilor statistici
Acoperirea vaccinală, pentru anul 201439 în cele două judeţe pilot ale cercetării

39

Acoperirea vaccinala la 12 luni
JUDEŢ/TARA BCG
HEP B 3 DTP 4
Hib
BACĂU
98.7
90.2
66.1
66.1
GIURGIU
100.0 97
92.8
92.8
ROMANIA
97.1
91.3
69.4
69.4

VPI 4
66.1
92.8
69.4

Acoperirea vaccinală la 18 luni
JUDEŢ/TARA BCG
HEP B 3
DTP 4
Hib
BACĂU
98.5
91.6
80.6
80.6
GIURGIU
100
100
94.4
94.4

VPI 4
80.6
94.4

ROR 1
75.3
90.4
75.4

ROR 1
86.6
97.5

Informaţiile sunt obtinute prin urmarirea în dimamica a cohortei din iulie 2013 a fost, informaţii sunt
disponibile la http://www.vaccinnet.ro/vaccinarea/calendar-vaccinare
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ROMANIA

97.1

92.8

85.0

85.0

85.0

87.6

In Romania acoperirea vaccinala este estimata de doua ori pe an în lunile februarie la varsta de 18
luni şi în luna august la varstele de 12 şi 24 luni40; pe baza unei activitati de colectare a datelor de
la TOATE cabinetele de medicină de familie din judeţe / Municipiul Bucuresti. Datele colectate se
referă la vaccinurile incluse în Programul National de Vaccinare; se tine cont de rangul dozei
pentru vaccinul administrat şi de motivele nevaccinării.
În urma analizelor datelor furnizate de către DSP de la nivelul întregii țări, respectiv pe baza
informațiilor furnizate de către Institutul Naţional pentru Sănătate Publică*, Centrul Național de
Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile41 Programul Naţional de Imunizări din anul 2014 a
înegistrat următoarele caracteristici:
 Vaccinarea a scăzut constant la toate vaccinurile din Programul Naţional de
Imunizare, cu excepţia celui făcut în maternitate
 Acoperirea vaccinală pentru DTP 4, VPI 4, Hib 4, HEPB3 şi ROR 1 la vârsta de 18 luni
s-a situat sub ţinta de 95%. Raportat la numărul de născuţi vii valorile acoperirii
vaccinale sunt sub 86% pentru toate antigenele vaccinale şi în scădere cu până la
3,3% faţă de anul anterior.
 Procentul copiilor depistaţi ca incomplet vaccinaţi la vârsta de 18 luni a crescut cu
15% faţă de anul precedent.
 Printre principalele motive ale nevaccinării corespunzătoare vârstei amintim:
neprezentarea la medic, refuzul părinţilor, născut în străinătate, omisiune,
contraindicaţie medicală, lipsă vaccin.
 Neprezentarea continuă să rămână principalul motiv al nevaccinarii
corespunzătoare vârstei, refuzul ocupă al doilea loc în clasamentul motivelor
nevaccinarii corespunzătoare vârstei fiind urmată de naşterea în străinătate
respectiv lipsa vaccinului.
De exemplu, doar 75% dintre copiii români născuţi în iulie 2013 au primit vaccinul contra rujeoleioreionului-rubeolei (ROR), şi pentru alte vaccinuri acoperirea scăzând mult sub pragul de
siguranţă, valoarea optimă recomandată de Organizația Mondială a Sănătății fiind de 95%. Faţă de
anul precedent, scăderile din 2014 sunt semnificative: între 2,5% şi 4%42.
Principala cauză este neprezentarea: ponderea copiilor pentru care a fost mentionata
neprezentarea ca motiv al nevaccinarii corespunzatoare varstei, din numarul total al copiilor
nevaccinati corespunzator varstei a fost de28% , iar cea a copiilor pentru care a fost mentionat
refuzul, de 14,3%. Ponderea copiilor cu refuz al vaccinarii din partea parintilor/apartinatorilor este
în creştere faţă de 2013, creştere mai pronunţată la oraş: plus 3,2% în 2014 faţă de 2013.
Lipsa vaccinurilor este o altă cauză pentru scăderea procentelor privind acoperirea vaccinală.
Astfel, ponderea copiilor în varsta de 12 luni pentru care a fost mentionata lipsa vaccinului a fost
de 25,2% ( + 15,1% fata de anul 2013).
40
41

42

http://www.cnscbt.ro/index.php/metodologii/estimarea-acoperirii-vaccinale
http://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-date-supraveghere/evaluarea-acoperirii-vaccinale
http://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-date-supraveghere/evaluarea-acoperirii-vaccinale
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Distribuţie naţională a vaccinurilor realizate în 2014 în cadrul
Subprogramului de vaccinări obligatorii

* Informaţiile au fost transmise de către DSPuri şi furnizate IPP la solicitările în baza legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public.

4.2.1.3 Costuri
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*Informaţiile reprezintă execuţiile bugetare ale Programului Naţional de Imunizare aferente anilor
2011-2014.

Toate vaccinurile și rapelurile aferente prevăzute în Programul Național de Imunizare sunt gratuite
şi toţi copiii născuţi în România au dreptul să beneficieze de acest program. Alocările bugetare
pentru Programul Naţional de Imunizări înregistrează o scădere de aproximativ 15% faţă de anul
2013. Chiar dacă Ministerul Sănătăţii recomandă imunizarea copiilor împotriva unei serii de
afecţiuni începând din primele zile de viaţă, alocările financiare reduse pot cauza disfuncționalități
în derularea Programului Național de Imunizare.

Cost mediu realizat pe indicatorii fizici în cadrul
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Suprogramului de vaccinări obligatorii (lei)43, anul 2014

*Informaţiile au fost transmise de către DSPuri şi furnizate IPP la solicitările în baza legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public.

4.2.1.4 Concluzii și recomandări
Concluzii
 Deși vaccinarea este gratuita conform programului National de Imunizare, acoperirea
vaccinală este scazuta. Raportat la numarul de nascuti vii ai cohortei iulie 2013, valorile
acoperirii vaccinale la 18 luni sunt sub 86% pentru toate antigenele vaccinale şi în scadere
cu pana la 3,3% fata de cohorta nascuta în luna iulie a anului 2012. Acest lucru ne arătă că
populația, este expusa bolilor prevenibile prin vaccinare.
 Lipsa vaccinurilor este o altă cauză pentru scăderea procentelor privind acoperirea
vaccinală. Astfel, ponderea copiilor în varsta de 12 luni pentru care a fost mentionata lipsa

43

Pe baza informațiilor furnizate de către Direcţiile Sănătate Publică de la nivelul întregii ţări. Precizăm că
acolo unde cifra este 0 informaţia nu ne-a fost furnizată corespunzător sau nu este disponibilă.
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vaccinului a fost de 25,2% ; alarmant este că acest factor care ține de organizarea
sistemului este în tendință de creștere ( + 15,1% fata de anul 2013).
 medicii de familie sunt contractați separat și plătiți – plată pe serviciu- pentru fiecare dintre
inoculările efectuate; plata pentru fiecare caz nu stimulează decît parțial medicii de familie;
nu există stimulente / plată pentru performanță pentru ceilalți membri ai echipei de
sănătate de la nivel primar.
Recomandări
 Planificarea multianuală a programului pentru a se asigura funcționarea la capacitatea
corespunzătoare (ex a se preveni lipsa vaccinurilor) și asigurarea numărului de doze de
vaccin necesare respectării calendarului de vaccinare din PNI;
 Alocarea de fonduri suplimentare pentru producerea şi achiziţionarea vaccinurilor;
 Propunerea unei plăți pentru membrii echipei de la nivel primar (ex. medic de familie,
asistent comunitar, mediator sanitar) pentru atingerea unor ținte (ex 95% din totalul
populației eligibile)
 Asigurarea colectării şi publicării de către autorităţile publice a datelor statistice
dezagregate pe baza etniei, naţionalității, vârstei, sexului privind acoperirea vaccinală;
 O mai bună coordonare a activităţii cadrelor medicale cu personalul implicat în acţiuni
comunitare (mediatorul sanitar, asistentul comunitar), a activităților medicilor de familie
cu a celor școlari, etc.
 Realizarea unei campanii de conștientizare a beneficiilor acestui program pentru întreaga
populaţie, cu atât mai mult către zone cu acces limitat la informaţii; medicul de familie și
personalul echipei de asistență medicală primară/ comunitară trebuie să aibă un rol central
într-o astfel de campanie în care să se pună accentul pe evidenţierea beneficiilor
vaccinării.(i.e. de urmărit recomandările „Ghidului de comunicare pentru creșterea
acceptării programelor de vaccinare la copii”44;
 Promovarea unor măsuri active pentru grupurile vulnerabile/comunităţile de romi:
Implicarea activă și stabilirea unui target pentru mediatorii sanitari – număr de persoane
aduse la vaccinare; Instituirea unor măsuri de cointeresare pozitivă pentru familiile care
participă benevol lavaccinare; Campanii mai susținute în comunitățile de romi, prin ONGuri (voluntar) și lideri romi, formali și informali;
 Verificarea şi urmărirea ţintelor propuse de către Programul Național de Imunizare, urmate
de acțiuni de îmbunătățire a atingerii acestor ținte din partea autorităților competente în
raport cu valorile înregistrate.

44

http://www.cnscbt.ro/index.php/ghiduri-si-protocoale
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4.2.2 Programul Naţional de Sănătate a Femeii şi Copilului
4.2.2.1 Cadrul legal
Programul Național de Sănătate a Femeii și Copilului: are ca obiective (1) creșterea accesului și a
calității serviciilor specifice de sănătate a reproducerii pentru prevenirea sarcinilor nedorite,
morbidității și mortalității materne; (2) regionalizarea îngrijirilor perinatale pentru copiii cu
greutate mică la naștere sau alte patologii grave; (3) realizarea screening-ului la naștere al unor
afecțiuni cu un potențial invalidant și posibilități de prevenție a handicapului; (4) ameliorarea stării
de nutriție a gravidei și a copilului; (5) depistarea precoce și prevenirea secundară a complicațiilor
la unele boli cronice ale copilului.
Alocare financiară 2014: 32.132.000 lei
Indicatori de evaluare:
 Indicatori fizici:
a) număr de utilizatori activi de metode moderne de contracepţie, beneficiari ai
programului: minim 100.000/an;
b) număr de accesări on-line, prin conturi distincte, a materialelor informative privind
planificarea familială
 Indicatori de eficienţă:
a) cost mediu/utilizator activ de metode de contracepţie: 100 lei;
 Indicatori de rezultat:
a) scăderea numărului de avorturi la cerere faţă de anul precedent.

4.2.2.2 Dinamica indicatorilor statistici
În prezent, reţeaua de planificare familială este compusă din mai puțin de 200 de cabinete care
funcționează în structura ambulatoriilor spitalelor clinice, judeţene, municipale şi peste 10 centre
de sănătate a reproducerii şi planificare familială. La nivelul anului 2014, Bucureştiul are cel mai
mare număr de cabinete de planificare în spitalele publice (8 cabinete), urmat de județul Cluj. Însă
din ce în ce mai multe judeţe nu există cabinete de planificare familială (ex: Caraș-Severin ,
Vrancea) .
Raportat însă la numărul de femei fertile (cu vârste între 15 şi 50 ani - 5.373.564), un medic,
teoretic, trebuie să aibă în evidență peste 2.500 femei cărora să le ofere informații, servicii de
planificare familială şi sănătatea reproducerii, etc.
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Evoluția numărului de medici de familie implicați în
furnizarea de servicii de planificare familială (2011-2014)45

Numărul de medici implicaţi în furnizarea de servicii de planificare familială este în continuă
scădere. În teorie, consultaţiile de planificare familială sunt considerate de o reală importanţă şi au
fost incluse în pachetul mininal de servicii alături de medicina de urgenţă şi de consultaţiile
acordate de medicul de familie. În realitate acest Program Naţional nu mai este funcţional.
Numărul medicilor implicaţi în furnizarea de servicii de planificare familială scade de la un an la
altul, iar indicatorii fizici şi de eficiență nu au fost niciodată monitorizaţi respectiv adaptaţi
realităţilor naţionale.

Date generale privind Programul Național de Sănătate a Femeii și Copilului - Subprogramul de
sănătate a femeii
Cu scopul organizării sistemului de distribuție de anticoncepționale la nivelul ţării, s-a creat
reţeaua naţională de planificare familială prin Ordinul nr. 136/1994 al Ministerului Sănătăţii
Publice. Printre principalele rezultate ale acestei reţele putem aminti:
 Reducerea mortalităţii şi a gradului de îmbolnăvire maternă
 Reducerea ratei de avorturi de la 3,4 în 1993 la 0,8 în 2004
 Reducerea incidenţei ITS (infecţii cu transmitere sexuală)

45

Precizăm că informaţia privind numărul de medici de familie implicaţi în furnizarea de servicii de
planificare familială la nivelul anului 2014 a fost furnizată de către DSP-uri pe baza solicitărilor IPP de
informaţii de interes public. Până la data publicării acestui material, cifra nu a fost confirmată şi de
Ministerul Sănătății.
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 Creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la serviciile de planificare familială,
screeningul pentru depistarea precoce a cancerului genito-mamar, prevenirea infecţiilor cu
transmitere sexuală şi a infecţiei HIV/SIDA
 Creşterea utilizării metodelor moderne de contracepţie (de la 13,9% în 1993 la 38,2 în
2004)
 Creşterea accesului şi a ponderii populaţiei care beneficiază de servicii în domeniul
planificării familiale şi al sănătăţii reproducerii pentru depistarea precoce a cancerului de
col uterin şi mamar

4.2.2.3 Costuri
Evoluția bugetului Programul Naţional pentru Sănătatea Femeii şi Copilului (mii lei)

Pentru 2015, este definit Sub-programul de sănătate a femeii care prevede printe altele, pe
lângă intervenția de prevenire a sarcinilor nedorite prin creșterea accesului la servicii modern de
planificare familial (asemănător cu 2014) și o intervenție de prevenire a morbidității și mortalității
materne prin creșterea accesului, calității și eficienței serviciilor medicale specifice pentru gravidă
și lehuză. Această intervenție presupune activități de : multiplicare și distribuire a carnetului
gravidei și a fișei pentru supreavegherea medical a gravidei, analiza mortalității și morbidității
materne a gravidei și lehuzei la nivel regional și national. Sub-programul are prevăzute cheltuieli
de tip – servicii tipărire şi are ca indicatori fizici numărul de carnete pentru supravegherea medical
a gravidei și lauzei, numar de rapoarte privind mortalitatea maternal, numar de rapoarte privind
analiza morbidității grave la gravid și lehuza.
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4.2.2.4 Concluzii și recomandări
Concluzii
In 2014, programul a fost centrat pe prevenirea sarcinilor nedorite
În 2015, a fost adăugată intervenția de prevenirea morbidității și mortalității materne prin
creșterea accesului, calității și eficienței serviciilor medicale specifice pentru gravidă și lehuză,
componentă care are un caracter analitic și mai puțin de intervenție proactivă în comunitate.
Recomandări
Este necesară o radiografie de nevoi în rândul beneficiarelor, cu sublinierea particularităților
diferitelor comunități la risc (comunități rome sărace, mame consumatoare de droguri etc.) și cu
raportarea clară a unor indicatori care să surprindă specificul intervențiilor la nivelul fiecărei
categorii de beneficiari:





număr/tip de contraceptive distribuite prin diferite canale,
număr de beneficiari ai serviciilor de planning familial,
număr de controale ginecologice regulate,
număr de întreruperi de sarcină (la cerere vs. sarcini incomplete).

Pentru grupurile vulnerabile/comunităţile de romi, propunem serie de măsuri active pentru
îmbunătăţirea PN Sănătate a Femeii şi Copilului:
 Campanii susținute, în comunitățile de romi, pentru prevenirea sarcinilor nedorite.
 Cointeresarea familiilor care participă la planning familial – prin furnizarea de diverse
produse medicale și alimentare în cantități modice.
 Asigurarea gratuității întreruperii de sarcină pentru femeile rome care au mai mult de 4
copii și situație materială precară
Este necesară abordarea proactivă a sănătății mamei și gravidei, în special la nivelul comunităților
la risc, prin monitorizarea timpurie a sarcinii, identificarea timpurie a riscurilor ce pot apare în
timpul sarcinii, implicarea echipei de asistență medicală de la nivel comunitar – asistent
comunitar/ mediator sanitar- în coordonare cu medicul de familie.

4.2.3 Acţiunea de asistență comunitară și mediere sanitară
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4.2.3.1 Cadrul legal
Program instituționalizat în 2002, dezvoltat pe fundalul muncii depuse de societatea civilă.
Obiective: Îmbunătățirea stării de sănătate a populației și facilitarea accesului populației
defavorizate la servicii de sănătate și sociale
Alocare financiară 2014: 28.901 lei buget alocat de Ministerul Sănătății + cheltuieli cu bunuri și
servicii sunt finanțate de bugetele locale acolo unde mediatorii activează (conform prevederilor
art. 8 din HG nr. 56/2009)
Indicatori de evaluare:
 Însoțire asistent medical comunitar pentru activități de prevenție: în medie/lună - 0.2
persoane
 Persoane care au obținut acte de identitate lunar: în medie/lună - 0.37 persoane
 Persoane care au obținut asigurare medicală: în medie/lună - 3.6 persoane
 Persoane neasigurate înscrise pe lista medicului de familie: în medie/lună - 1.75 persoane
 Persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie: în medie/lună - 3.15 persoane
 Copii care au beneficiat de vaccinare cu sprijinul mediatorului sanitar: în medie/lună - 4.5
persoane
 Persoane cu boli transmisibile identificate cu sprijinul mediatorului sanitar: în medie/lună 1 persoană
 Persoane cu boli netransmisibile identificate cu sprijinul mediatorului sanitar: în
medie/lună - 9.7 persoane
 Persoane informate despre necesitatea controalelor medicale periodice: în medie/lună 12.32 persoane
 Persoane care au beneficiat de controlul medical periodic: în medie/lună - 6.5 persoane
4.2.3.2 Dinamica indicatorilor statistici

în ultimii ani, se înregistrează o scădere alarmantă a numărului de mediatori sanitari. Preluarea
mediatorului sanitar de către autoritatea locală a condus la:
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-

Scăderea drastică a numărului de mediatoare sanitare (faţă de 2008 se înregistrează o
scădere de 46% a numărului de mediatoare sanitare active)
Așteptări disproporționate de la program în raport cu pregătirea personalului (a
mediatoarelor sanitare)
Relații ierahice confuze/neasumarea mediatorului sanitar ca parte a sistemului de asistență
medicală comunitară

Distribuţie mediatori/asistenţi comunitari la nivelul anului 2014

*Informaţiile au fost transmise de către DSPuri şi furnizate IPP la solicitările în baza legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public.

4.2.3.3 Costuri
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Costul asistenței comunitare în anul 2014
(numărul mediatori sanitar și asistent comunitari vs alocările bugetare judeţene)

*Informaţiile au fost transmise de către DSPuri şi furnizate IPP la solicitările în baza legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public.

4.2.3.4 Concluzii și recomandări
Concluzii
 Cel mai vechi program de acest gen din regiune, cu rezultate recunoscute în direcția
creșterii accesului la servicii de sănătate;
 Distribuția mediatorilor sanitari și a asistenților comunitari nu respectă neapărat criterii de
nevoie (comunități cu populație numeroasă romă, etc)
Recomandări
 Obligativitatea administrațiilor locale de încadrare a unui mediator sanitar acolo unde
există mai mult de 500 de persoane de etnie romă, heteroidentificate (nu după statisticile
de la recensământ);
 Fișa postului și coordonarea tehnică a activității să fie elaborată / efectuată de direcțiile de
sănătate publică și nu de către primării;
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 Autoritatea locală ar trebui să poată garanta siguranța locului de muncă, și în același timp,
la propunerea a minimum 3 ONG-uri, să poată înceta contractul de muncă al mediatorului
– pentru inactivitate sau alte fapte conforme cu Codul Muncii;
 Necesitatea unei abordări intersectoriale și de o echipă integrată care se răspundă
problemelor cu care se confruntă comunitățile de romi;
 Sporirea numărului de mediatori sanitari și asistenți medicali comunitari, întrucât există
comunități mari de romi neacoperite;
 Distribuirea posturilor de mediatori sanitari și asistenți medicali comunitari, în
conformitate cu necesitățile din teren;
 Asigurarea reprezentativității mediatorului sanitar la nivelul comunităților;
 Întărirea rolului direcțiilor de sănătate publică în coordonarea programului de mediere
sanitară și asistență medicală comunitară;
 Promovarea unor programe de perfecționare a mediatorilor sanitari cu accent pe noțiunile
medicale;
 Reluarea decontării cheltuielilor pentru mediatorii sanitari, respectiv decontarea
abonamentului de transport și a telefonului, precum și dotarea asistenților medicali
comunitari cu trusă medicală;
 Necesitatea clarificării aspectelor legislative refeitoare la activitatea de mediere sanitară și
aasistență medicală comunitară (începînd de la clarificarea modalităților de angajare pîna
la stabilirea celor mai eficente modalități de monitorizare şi evaluare);
 Promovarea unui cadru legislativ clar și coerent care să reglementeze activitatea de
asistență medicală comunitară;

4.2.4 Contractul-cadru
4.2.4.1 Cadrul legal
Contractul cadru reglementează activitatea furnizorilor de servicii de sănătate în cadrul sistemului
de sănătate din România. Prevederile vis a vis de monitorizarea evoluției sarcinii gravidei și
lăuzei sunt valabile atit pentru populatia asigurată cît şi pentru cea neasigurată.
Astfel medicul de familie are prevazute atribuțiile de a acorda consultaţii în vederea monitorizării
evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare:
a) luarea în evidenţă în primul trimestru;
b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a.
În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va
raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea;
c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv;
d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu;
e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere.
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4.2.4.4 Concluzii și recomandări
Concluzii
Accesul asiguratelor și neasiguratelor la serviciile de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi
lăuziei este gratuit;
Medicul de familie nu raportează distinct această activitate.
Plata medicului de familie pentru această activitate este cea a unei consultații normale.
Recomandări
Este necesara raportarea distinctă a activității de monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei
Plata medicului de familie, în special pentru cei ce lucrează în comunități cu un procent
semnificativ de populație romă și săracă, poate devein o plata de performanță (ex % din
gravid luate în evidență în primul trimestru/ monitorizate conform protocolului în timpul
sarcinii).
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5
Interpretarea datelor culese în cadrul cercetării de teren: Evaluarea accesului romilor la
serviciile de imunizare
5.1

Rezultatele componentei cantitative

5.1.1 Caracteristici socio-demografice ale persoanelor intervievate
In procesul de colectare a datelor, pentru a avea o imagine completa a problematicii cercetate,
operatorii de teren au urmarit sa intervieveze pe de o parte, femei rome cu copii 0-7 ani si femei
rome cu copii peste 7 ani, iar pe de alta parte femei rome insarcinate si femei rome fara copii
(fig.1).
Tipul Respondentilor

In ceea ce priveste neamul de romi din care fac parte respondentii, exista o diferentiere a acestora
în functie de zona geografica din care fac parte localitatile din program. Astfel, în judeţul Giurgiu
din totalul respondentilor, 64% fac parte din neamul romilor SPOITORI (grup de romi traditionali,
pastratori ai traditiilor şi portului romilor, vorbitori de limba, ocupatia de baza munca ziliera în
agricultura, colectarea de materiale reciclabile) iar în judeţul Bacău, din totalul respondentilor,
56% dintre respondenti fac parte din neamul romilor URSARI (grup de romi traditionali, vorbitori
de limba, pastratori ai traditiilor romilor, ocupatia de baza fiind munca ziliera în agricultura,
migratia ca forta de munca în strainatate, muzicanti). Romii asimilati, respondenti în cadrul acestui
program de cercetare, din perspectiva ocupatiei şi a portului, manifestau aceleasi caracteristici cu
romii traditionali care si-au recunoscut apartenenta la un neam al romilor.
Distributia participantilor la studiu din punct de vedere al varstei şi domiciliului, Bacău, Giurgiu
2014 (fig.2).
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Varsta respondentilor

În ceea ce priveste starea civila (fig.3), observam în graficul de mai jos ca în fiecare din cele 4
comunitati, marea majoritate a respondentilor se incadreaza în categoria „Casatorita/Concubinaj”
(cu 66% dintre respondente).
Starea civila

Din punct de vedere al ocuparii şi participarii pe piata fortei de munca (fig.4), în cele 4 comunitati
observam ca marea majoritate (46% din total) a respondentelor sunt casnice care se ocupă în
principal de ingrijirea gospodariei, copiilor şi varstnicilor. Diferenta este reprezentata de persoane
angajate cu forme legale permanent sau temporar (8%), pensionari (10%) şi persoane care
lucreaza în agricultura de subzistenta ca zilieri fără forme legale (36%).
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Participarea pe piata muncii

In ceea ce priveste nivelul de instruire/educatie al respondentelor (fig.5) situatia este diferita între
cele doua judeţe. În localitatile din Judeţul Giurgiu, constatam ca marea majoritate a
respondentelor se incadreaza în grupa celor fără educatie (18%) sau cu studii primare/gimnaziale
(20%). În localitatile din judeţul Bacău, constatam ca marea majoritate a respondentelor se
incadreaza în grupa celor cu studii gimnaziale (24%) şi celor fără studii (10%).
Educație
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5.1.2 Starea de sănătate
În ceea ce privește percepţia respondentelor cu privire la starea actuala de sănatate, 45% îşi
apreciază starea de sănătate ca fiind bună si 27% isi apreciaza starea de sanatate ca fiind nici buna
nici rea (fig.6). Acesta situatie ne determina sa afirmăm că, in lipsa unui diagnostic sau a
simptomelor unei boli, romii sunt mai optimişti în aprecierea stării de sănătate.
Percepția cu privire la starea de sănătate

In ceea ce priveste situatia vaccinarilor, constatam ca 63% dintre respondente fie nu au fost
vaccinate fie nu isi cunosc istoricul vaccinarilor.
Situația vaccinărilor

Cu privire la situatia vaccinarilor pe tipuri de comunitate, regasim urmatoarea situatie (fig.8):
•

In randul romilor traditionali, 32% nu au fost vaccinati sau nu isi cunosc istoricul
vaccinarilor
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•

In randul romilor asimilati, 21 % nu au fist vaccinati sau nu isi cunosc istoricul vaccinarilor.
Situatia vaccinarilor pe tipuri de comunitate

Din cei 38% dintre respondenti care au mentionat ca sunt vaccinati, mai mult de 60% nu cunosc
tipul de vaccin cu care au fost imunizati. Deşi aceste vaccinuri se fac în copilărie, ceea ce scade
probabilitatea ca respondentele să îşi mai amintească ce tip de vaccin au făcut, putem presupune
şi că există nevoia de educaţie sanitară cu privire la programul de imunizare şi beneficiile acestuia.
Respondenţii au declarat că au fost diagnosticaţi cu următoarele categorii de afecţiuni:
Boli
Nu sufar de nici o boala
Boli cardiovasculare
Boli respiratorii
Boli digestive
Boli hepatice,pancreatice sau
biliare
Boli endocrine, nutritie si
metabolism
Boli de ochi
Cancer (leucemie)
Boli de renalei sau urinare
Boli ale aparatului reproducator
Boli ale sistemului osos
Boli reumatice
Boli ale sistemului nervos
Boli mintale/psihice
Alergii
NS/NR

VarastiGR
1%
5%
2%

Bolintin
Valea Seaca
Vale - GR
- BC
2%
1%
5%
6%
2%
3%
1%
1%

Corbasca BC
Total
3%
6%
7%
23%
2%
9%
3%
5%

2%

1%

1%

2%

5%

1%
1%

4%
2%

3%

2%

3%

2%
1%
1%
2%
1%

2%
1%
1%
2%
1%
1%

1%
1%
1%
1%

10%
4%
1%
8%
2%
5%
5%
4%
5%
4%
5%

2%

2%

2%
1%

2%
1%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
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Conform graficului de mai jos (fig.9), in randul respondentelor predomina bolile cardiovasculare
(23%), bolile endocrine, nutritie si metabolism (10%), bolile respiratorii (9%) si bolile renale (8%).
Afectiuni

Respondentele consideră că problemele lor de sănătate sunt datorate de în primul rând de lipsa
resurselor financiare (51%), lipsa de informare (21%) si lipsa infrastructurii medicale (14%) Lipsa
asigurarilor de sanatate precum si lipsa educatiei sanitare a respondentilor sunt bariere in accesul
acestora la serviciile medicale.

38

Bariere

In ceea ce priveste inscrierea pe listele medicilor de familie, conform graficului (fig.11), 70% dintre
respondenti sunt inscrisi pe listele medicilor de familie. Cei 22% dintre respondenti care au
raspuns ca nu sunt inscrisi pe listele medicilor de familie au mentionat ca şi principală problemă
lipsa asigurarilor de sanatate precum si migratia in alte state din Europa (isi pierd calitatea de
asigurat medical datorita neplatii contributiei la CAS).
Înscrierea pe listele medicilor de familie
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Conform graficului de mai jos, atunci cand au o problema de sanatate, 46% se adreseaza
serviciilor de sanatate/medicului de familie din localitate si urmeaza tratementul medicamentos
prescris. Insa exista si un procent semnificativ dintre respondente (32%) care nu urmeaza o
schema de tratament prescrisa de un medic si care prefera sa se adreseze farmaciilor de unde
cumpara medicamente fara prescriptie medicala bazandu-se doar pe indicatiile farmacistilor.
Ce faceti cand aveti o problema de sanatate?

Pentru informarea cu privire la problemele de sănătate, 40% dintre respondente apelează la
medicul de familie, 25% la prieteni sau rude, iar 20% la asistentul medical. O alta sursa importanta
de informare in comunitatile de romi o constituie programul mediatorilor sanitari si al asistentilor
medicali comunitari. In comunitatile in care s-a derutat studiul, programul de mediere sanitara se
regaseste doar in localitatea Valea Seaca (BC) unde observam ca 5% dintre respondentii au
mentionat mediatorul sanitar ca o sursa importanta de informare cu privire la problemele de
sanatate. In comunitatile in care am efectuat cercetarea, 10% dinre respondenti mentioneaza ca
sursa de informare mass media/TV/Radio/Internet, insa din discutiile aprofundate cu
respondentele, acesta sursa de informare nu constituie o sursa principala si sigura pentru
respondenti.
Una dintre ipotezele cercetarii cu privire la sursele de informare a constituit-o implicarea cultele
religioase ca sursa de promovare a informatiilor in domeniul sanatatii. Din discutiile purtate cu
respondentele, a rezultat faptul ca, institutiile religioase/cultele religioase nu sunt o sursa de
promovare a informatiilor in domeniul sanatatii si nici o sursa de indrumare/ consiliere a
respondentilor cu privire la problemele de sanatate.
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Surse de informare

In ceea ce priveste implementarea de sesiuni de informare, educare si comunicare in domeniul
sanatatii, derulate de catre institutiile abilitate, din raspunsurile primite (82%) a rezultat faptul ca
in anul 2014, la nivelul celor 4 localitati, nu au fost organizate astfel de actiuni.
In localitatea Valea Seaca (BC) respondentii au declarat că mediatorul sanitar a fost implicat in
procesul de educatie pentru sanatate in beneficiul femeilor rome prin organizarea de sesiuni IEC
individuale si in grup. Insa, tot din discutiile purtate a rezultat faptul ca respondentele isi doresc sa
aprofundeze temele discutate cu participarea unui cadru medical. Mediatoarea sanitara nu are
pregatirea necesara pentru a raspunde intrebarilor legate de partea curativa a actului medical.
Teme abordate de mediatorul sanitar in comunitatea de romi din loc. Valea Seaca in sediunile IEC
organizateau fost: planificare familiala/ metode de contraceptie, sarcină/lehuzie, asistenta
medicala a copilului si nou-nascutului, stil de viata sanatos, calitatea de asigurat-drepturi si
obligatii, promovarea alaptatului la san. Pornind de la acesta discutie, putem concluziona ca este
nevoie de o implicare activa atat a mediatorului sanitar cat si a personalului medical in procesul de
educare a membrilor comunitatii cu privire la importanta prevenirii imbolnavirilor si stil de viata
sanatos.
5.1.3 Sănătatea copilului şi a gravidei
Conform raspunsurilor primite, 75 % dintre respondente sunt mame cu copii minori in intretinere.
Numarul copiilor aflati in ingrijire difera de la un judet la altul. In neamul romilor spoitori din
Giurgiu, media copiilor aflati in ingrijire este de 4-5 copii pentru un procent de 56 % din randul
populatiei intervievate din judeţ, iar in neamul romilor ursari din Bacau, media copiilor aflati in
ingrijire este de 3-4 copii pentru un procent de 54% din randul populatiei intervievate din judeţ. In
ambele judete, peste 90% dintre responenti au mentionat ca au copii inscrisi pe listele medicilor
de familie. In cazul copiilor neinscrisi pe listele medicilor de familie, respondentii au mentionat ca
principale bariere: lipsa actelor de identitate ale copiilor (cazua fiind nedeclararea la timp si
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procedura complexa de obtinere a actului de identitate pentru copii cu vastra peste 1 an) si
migratia in alte localitati/tari.
Peste două treimi din respondente (68%) au mentionat lipsa bolilor in randul copiilor. Totusi, 29%
dintre au mentionat diferite boli sau afecţiuni de care copiii lor suferă,dintre care amintim:
hepatite, probleme pulmonare, imunitate scazuta, probleme ORL, ciroza (in Valea Seaca BC sunt
inregistrate 3 raspunsuri), probleme cu vederea, diabet (in Bolintin Vale GR sunt inregistrate 4
raspunsuri), boli ale copilariei, sau raceli obisnuite. Conform rapunsurilor primite aceste probleme
de sanatate au fost diagnosticate de medicul de familie (12%) si medicii de specialitate (82 %) din
cadrul unitatilor spitalicesti din imediata vecinatate a localitatilor in care locuiesc parintii. Aceste
informaţii reconfirmă tendinţa de a merge la medic doar într-un stadiu avansat al bolii.
Referitor la regulile de ingrijire a copiilor, marea majoritate (92%) a respondentelor au mentionat
ca au astfel de cunostinte, principala lor sursa de informare fiind rudele/ femeile mai in varsta din
comunitate (35%), mamele respondentelor (26%), personalul medical de specialitate care le-a
asistat la nastere (16%), medicul de familie si asistenta medicala din comunitate (7%), mediatorul
sanitar (2%)( situatie regasita doar in Valea Seaca-BC).
In ceea ce priveste situatia gravidelor in comunitate, 13% din totalul respondentelor au declarat ca
sunt insarcinate. Dintre acestea, mai mult de jumatate (52%) merg regulat la controalele periodice
atat la medicul din localitate cat si la medicul ginecolog.
In ceea ce priveste prezentarea gravidelor la controalele pentru monitorizarea sarcinii, exista
diferente intre respondentele care fac partea din neamul spoitorilor din jud. Giurgiu si
respondentele din neamul ursarilor din judetul Bacau. In cazul femeilor din neamul spoitorilor din
Giurgiu, acestea merg la controale medicale foarte rar si in unele cazuri doar in momentul nasterii.
Cauzele sunt legate, pe de o parte, de lipsa resurselor financiare (24%) necesare deplasarii catre
unitatea medicala apropiata (spital/ maternitate), lipsa resurselor financiare necesare platii
controalelor medicale neacoperite de CAS (28%), si pe de alta parte de cutumele traditionale,
rusinea de a fi controlata de un medic ginecolog barbat (19%). In cazul femeilor din neamul
ursarilor din Bacau, frecventa este mai buna (35%), in sensul ca acestea se adreseaza serviciilor de
specialitate inca din faza initiala a sarcinii, participa la monitorizare si chiar daca situatia financiara
nu ii permite, face eforturi pentru a efectua si alte analize care nu sunt decontate de CAS. Chiar
daca exista si aceste cutume traditionale, in cazul femeilor rome din Bacau primeaza sanatatea
fatului si a mamei.
In ceea ce priveste locul nasterii, din discutiile purtate cu respondentele a rezultat faptul ca marea
majoritate au nascut sau planuiesc sa nasca la spital (82%) insa exista si un procent dintre
respondente (17%) care au mentionat ca, in lipsa monitorizarii sarcinii si lipsa transportului pana la
cea mai apropiata unitate medicala cu sectie de obstretica-ginecologie, au nascut acasa, fiind
ajutate de femei mai in varsta din comunitate. Dintre respondentele care au nascut la spital, 58%
au mentionat ca au nascut natural fara complicatii si 36% au mentionat ca au nascut prin
cezariana, inregistrandu-se si mici complicatii la nastere legate atat de fat cat si de gravida.
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5.1.4 Vaccinarea copiilor
In cazul copiilor nascuti in unitatea medicala, respondentele au mentionat ca dupa nastere,
unitatea medicala le-a eliberat urmatoarele documente: certificat constatator al nasterii (66%),
fisa medicala a copilului (55%), carnetul de vaccinare (49%). In unele cazuri respondentele au
mentionat prezenta unor pliante si brosuri referitoare la ingrijirea gravidei si nou-nascutului (12%).
In cazul carnetelor de vaccinare, constatam ca un un procent de 51% dintre respondentele care au
nascut, nu au primit acest document la externarea din unitatea medicala, ceea ce inseamna ca
acestea nu cunosc importanta acestor documente, implicit lipsa informarii din partea personalului
medical cu privire la importanta carnetului de vaccinare.
Documente primite la naștere (raportat la femeile care au nascut).

In ceea ce priveste vaccinarea copiilor(fig.15), 68% dintre responentele cu copii vaccinabili au
mentionat ca si-au vaccinat copiii insa nu cunosc foarte bine ce tip de vaccin au administrat
medicii copiilor. In raspunsurile privind tipul de vaccin, un procent semnificativ (peste 48%) dintre
respondenti au mentionat faptul ca nu cunosc tipul de vaccin administrat copiilor. Restul
responentilor au mentionat vaccinul antipolio, TBC, impotriva bolilor copilariei, vaccinuri impotriva
gripei de sezon, impotriva hepatitei.
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Situatia vaccinării copiilor (raportat la femeile care au nascut)

In ceea ce priveste persoana care a recomandat vaccinarea copiilor (fig.16), respodentii au
mentionat urmatoarele categorii de persoane: medic de familie/ asistenta medicala (44%),
vecinele/ prietenele (18%), propie initiativa (16%), familia (19%), mediatorul sanitar (4%) doar in
cazul persoanelor din Valea Seaca BC.
Surse de indrumare la vaccin (raportat la femeile care au născut)

In ceea ce priveste reactiile adverse la vaccinare, din randul respondentelor care si-au vaccinat
copii, 62% au mentionat lipsa reactiilor adverse la vaccinarea copiilor. Cei care au raspuns ca la
vaccinare copiii au avut reactii adverse au mentionat urmatoarele reactii: temperatura foarte
ridicata (28%), varsaturi (18%), convulsii (8%), edem la nivelul zonei in care s-a efectuat injectarea
(5%), stare de agitatie a copilului (4%).
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Reactii la vaccin (raportat la femeile care au nascut)

Conform graficului (fig.15), in randul respondentilor s-a inregistrat un procent de 22% care nu
si-au vaccinat copiii si un procent de 10% care nu stiu daca si-au vaccinat copii. Analizand
raspunsurile acestora cu privire la motivele pentru care nu si-au vaccinat copii amintim:
- probleme medicale ale copiilor/raceala – 28% au mentionat ca nu au mers la vaccin cu copiii
deoarece aveau febra. Insa febra sau prezenta bolii nu era confirmata oficial de un cadru medical.
- lipsa resurselor financiare - 21% au mentionat ca nu isi permit cumpararea vaccinului – de aici
rezulta faptul ca marea majoritate a respondentilor nu cunosc schemele de vaccinare ale copiilor
si legislatia in virgoare cu privire la vaccinarea copiilor ( in special 0-7 ani).
- teama de vaccinare/teama parintilor cu privire la suferinta copiilor carora li s-au administrat
vaccinare („plange si imi este mila de el”) – 16% au mentionat ca le este mila de copii atunci cand
sunt intepati.
- teama de paralizie a copiilor (zvonuri/mituri cu privire la vaccinare) – 10% au mentionat ca nu vor
sa vaccineze copii deoarece au auzit ca bebelusii pot ramane paralizati sau pot muri din cauza unui
vaccin. Asta se regaseste in special in randul neamului de spoitori care nu au acces la informatie. In
randul ursarilor, sunt foarte putine cazuri de refuz datorita miturilor cu privire la vaccinare(2%).
- influenta familiei – in 6% dintre persoanele intervivate, in special in randul spoitorilor, familia are
o influenta foarte mare asupra programului de ingrijire a copilului. Sotul sau soacra sunt persoane
care pot influenta procesul decizional al mamei de a vaccina copii. In cercetarea noastra
constatam ca soacrele şi mamele respondentelor au un rol important in cresterea copiilor,
respectiv in procesul de vaccinare al copiilor.
In ceea ce priveste tipurile de vaccin, la nivelul respondentilor, din raspunsurile primite, peste 54%
nu cunosc care sunt tipurile de vaccin care sunt administrate in sistemul de sanatate publica. Sunt
45

mentionate cateva raspunsuri dintre care amintim: vaccinul antigripal (11%), vaccinul antipolio
(9%), vaccinul antirubeola (4%), vaccinul antihepatic (6%), vaccinul antituberculos (7%), vaccinul
antirujeolic (3%).
In ceea ce priveste perceptia respondentilor cu privire la utilitatea vaccinurilor, in cele 4
comunitati 56% dintre respondenti au mentionat ca acestea sunt bune pentru sanatatea copilului
si protejeaza impotriva imbolnavirilor. Insa, in randul respondentilor sunt si persoane care au
mentionat ca vaccinurile nu sunt bune (27%) si in acelasi timp persoane care nu stiu sau au refuzat
sa isi exprime parere a cu privire la utilitatea vaccinurilor nr(19%).

Perceptia cu privire la utilitatea vaccinului

Analizand raspunsurile primite cu privire la campaniile de informare cu privire la vaccinare
organizate la nivel comunitatilor selectatede catre reprezentatii autoritatilor sanitare, constatam
ca in cele 4 localitati peste 83% dintre respondeti au mentionat ca nu au existat astfel de actiuni
comunitare de informare si constientizare a populatiei privind importanta vaccinarilor. De aici
rezulta faptul ca la nivel comunitar, singura sursa de informare cu privire la vaccinare este
cabinetul medical, exceptie fiind localitatea Valea Seaca unde exista un mediator sanitar care are
sarcina de a informa comunitatea cu privire la programul de vaccinare al copiilor.
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5.2
Rezultatele componentei calitative
Componenta calitativă a presupus realizarea de interviuri aprofundate cu reprezentanti ai
institutiilor publice locale si judetene (primari si reprezentati ai CJ), profesioniști in domeniul
medical de la nivel local (medici de familie, asistente medicale si mediator sanitar in Valea Seaca
BC) si nivel judetean (reprezentanti ai DSP Judetene) si interviuri cu femeile rome din cele 4
comunitati.
5.2.1 Interviuri cu reprezentatii DGASPC Județene
La nivelul DGASPC Judetene, exista o preocupare continua a lucratorilor sociali in ceea ce priveste
situatia copiilor, in general, si in special in ceea ce priveste situatia copiilor proveniti din familiile
defavorizate. Din discutiile purtate cu persoanele intervievate a rezultat faptul ca situatia
vaccinarilor copiilor nu este o preocupare prioritara pentru lucratorii DGASPC, fiind mai degraba
considerata ca un drept al copilului care trebuie respectat si aplicat atat de catre lucratorii in
domeniul medical cat si de familie.
Din punctul de vedere al lucratorilor DGASPC din cele doua judete, cetatenii de etnie roma se
confrunta cu probleme mai acute de sanatate decat populatia majoritara. Multe dintre cauzele
care conduc la acesta situatie sunt strans legate de situatia veniturilor acestei categorii de
populatie cat si de lipsa de informatii si acces la servicii. „Multe persoane de etnie roma nu au
educatie si din acesta cauza nu stiu sa acceseze informatia ca sa poata avea acces la servicii. De
aici rezulta o serie de probleme care le afecteaza si starea de sanatate” (lucrator DGASPC-GR).
Conform respondentilor, la nivelul celor doua judete, s-au inregistrat mai multe cazuri de hepatita
virala tip A in randul membrilor comunitatilor de romi fata de populatia generala. „In ultimii doi
ani au fost inregistrate multe cazuri de hepatita in randul membrilor comunitatilor cu romi si stiu
ca au fost luate masuri de de catre autoritatile sanitare judetene” (lucrator DGASPC-BC).
In ceea ce priveste organizarea campaniilor de vaccinare in randul copiilor romi din cele 4
localitati, respondentii din cadrul DGASPC au mentionat ca nu au fost organizate astfel de
campanii insa din experienta lor considera ca organizarea de campanii specifice pe domeniul
vaccinare nu vor avea succes deoarece „ ...romii sunt reticienti la campaniile adresate doar lor...”
(lucrator DGASPC-GR) iar mass media este un factor perturbator care denatureaza mesajele
campaniilor afectand astfel perceptia cetatenilor. In plus, un alt factor care afecteaza
implementarea campaniilor de vaccinare adresate copiilor romi este migratia persoanelor de etnie
roma „...migratia duce la nevaccinarea copiilor romi...” (lucrator DGASPC-BC) care are dublu efect:
pe de o parte „ ..aparitia copiilor invizibili...” (lucrator DGASPC-BC), copii nascuti in strainatate
adusi in tara fara acte de identitate neinscrisi la medicul de familie, fara posibilitatea de a fi
vaccinati, iar pe de alta parte intreruperea schemei de vaccinare datorata parasirii tarii fara o
evidenta a vaccinarii copiilor care sa permita continuarea schemei de vaccinare atat in strainatate
cat si la intoarcere.
In ceea ce priveste comunicarea cu membrii comunitatilor de romi, reprezentatii DGASPC au
mentionat ca intampina dificultati datorate pe de o parte de diferentele culturale ale neamurilor
de romi din cele doua judete si pe de alta parte lipsei unor persoane de lagatura care sa
mijloceasca relatia de comunicare. „...mediatorii sanitari au un rol foarte important in aceste
comunitati deoarece sunt persoanede incredere si stiu cum sa se adreseze, pe intelesul lor...”
47

(lucrator DGASPC-BC). Lucratorii sociali si medicali din cele 4 comunitati intervievate nu cunosc
diferentele culturare ale neamurilor de romi si din aceasta cauza au o comunicare deficitara cu
membrii acestor comunitati. In localitatea unde exista mediator sanitar (Valea Seaca BC),
comunicarea este mai usoara deoarece mediatorul sanitar faciliteaza accesul in comunitate si
„traduce” pe intelesul comunitatii mesajele trasmise de autoritati.
Din punctul de vedere al respondentilor, mediatorii sanitari sunt utili comunitatilor cu romi si
procesului de vaccinare „...acestia sunt oamenii lor de incredere...”(lucrator DGASPC-BC). Insa
exista dificultati in a identifica persoane care sa fie angajate pentru a oferi servicii socio-sanitare in
comunitatile cu romi, pe de o parte, fie din lipsa de resursa umana cu nivel de pregatire din randul
romilor, iar pe de alta parte, fie datorita „...refuzului primariilor de a angaja mediatori sanitari
datorita lipsei de resurse financiare la bugetul local sau lipsei resurselor umane apte pentru a
ocupa o astfel de pozitie...” (lucrator DGASPC-GR).
In ceea ce priveste solutiile pentru cresterea accesului copiilor romi la serviciile de sanatate, in
general, si la vaccinare in special, acestea difera de la un judet la altul. Pornind de la premisa ca
vaccinarea este un drept al copilului, in judetul Giurgiu, respondentii din cadrul DGASPC
mentioneaza necesitatea implicarii autoritatilor locale prin directia de asistenta sociala din cadrul
primariei in procesul de vaccinare al copiilor „...primaria trebuie sa se implice mai mult prin
asistenta sociala, in special in procesul de inregistrare al copiilor, de obtinere a actelor de
identitate...” (lucrator DGASPC-GR). In judetul Bacau, concentrarea este la nivelul implicarii
comunitatii in procesul de schimbare a comportamentului, respondentii din cadrul DGASPC
mentionand necesitatea inregistrarii copiilor pe listele medicilor de familie, in special al copiilor
„invizibili” si constientizarea parintilor cu privire la necesitatea vaccinarii copiilor prin implicarea
persoanelor resursa rome din comunitate. „Copiii invizibili trebuie inregistrati pe listele medicilor
de familie. Constientizarea si implicarea parintilor in campaniile de vaccinare trebuie realizata prin
intermediul persoanelor de incredere din comunitate....” (lucrator DGASPC-BC).
5.2.2 Interviuri cu reprezentatii DSP Judetene
Direcţia de Sănătate Publică coordonează, organizează şi evaluează programele naţionale de
sănătate ce se derulează la nivel local/judetean şi exercită atribuţii specifice de control în
sănătatea publică, prin personalul împuternicit, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii. Programul
national de vaccinare, coordonat la nivel judetean de catre DSP Judetene, are ca obiectiv general
protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin vaccinare.
Conform textului programului national de vaccinare, DSP Judetene au urmatoarele atributii:
•
•
•
•

asigură preluarea şi, după caz, transportul vaccinurilor de la nivelul depozitului central,
depozitarea şi distribuţia vaccinurilor către furnizorii de servicii medicale;
supervizează realizarea catagrafiilor, estimarea cantităţilor de vaccinuri necesare pentru
imunizarea copiilor şi utilizarea cu eficienţă a vaccinurilor solicitate şi repartizate;
asigură instruirea personalului medical vaccinator şi a mediatorilor sanitari, trimestrial şi
ori de câte ori este nevoie, cu privire la modul de realizare şi raportare a vaccinărilor;
verifică condiţiile de păstrare a vaccinurilor, modul de administrare a acestora în condiţii
de siguranţă maximă la nivelul furnizorilor de servicii medicale, înregistrarea şi raportarea
vaccinărilor;
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•

•
•
•
•
•

identifică comunităţile cu acoperire vaccinală suboptimală, dispune şi organizează
campanii suplimentare de vaccinare pentru recuperarea restanţierilor, atât prin
intermediul medicilor de familie şi de medicină şcolară, cât şi cu sprijinul asistenţilor
comunitari şi al mediatorilor sanitari;
asigură funcţionarea sistemului de supraveghere a reacţiilor adverse postvaccinale
indezirabile (RAPI) în teritoriul de responsabilitate;
realizează anchetele de estimare a acoperirii vaccinale, conform metodologiei unice;
participă la realizarea de studii de seroprevalenţă organizate de INSP;
raportează datele privind acoperirile vaccinale conform metodologiei unice;
participă la sesiuni de instruire organizate de CNSCBT şi/sau CRSP;

Pornind de la aceste atributii, in discutiile purtate cu reprezentatii DSP judetene din Giurgiu si
Bacau cu privire la programul de imunizare, a rezultat faptul ca una dintre problemele majore cu
care se confrunta personalul medical de specialitate, pe de o parte, este lipsa educatiei sanitare a
membrilor comunitatii rome si pe de alta parte, neincrederea in personalul care pune in practica
actul medical/ vaccinarea. Datorita lipsei educatiei sanitare si a neincrederii in sistemul de
sanatate, populatia de etnie roma se confrunta cu probleme de sanatate mai mari decat cetatenii
majoritari. „...nu ne lasa sa vaccinam copiii pentru ca au febra, dar nici nu ne lasa sa ii controlam
pe copii...” (lucrator DSP-GR).
Din discutiile purtate cu reprezentatii DSP Judetene a rezultat faptul ca in cele 4 localitati au fost
initiate doua tipuri de campanii: „...campanii de vaccinare, conform programului national de
vaccinare...”(lucrator DSP GR) si „...campanii de informare, educare si constientizare a populatiei
cu privire la importanta vaccinarilor prin intermediul cabinetelor medicale, distribuire de pliante,
brosuri, organizare de intalniri cu membrii comunitatii fie prin intermediul mediatoarei sanitare
sau a asistentilor medicali comunitari...” (lucrator DSP BC).
In ceea ce priveste dificultatile intampinate in implementarea campaniilor, respondentii au
mentionat: reticenta mamelor de a vaccina copiii, lipsa carnetelor de vaccinare si a istoricului
vaccinarii in cazul copiilor nascuti in alte localitati/tari, lipsa codului numeric personal, lipsa
educatiei sanitare precum si „...teama de vaccin/durere invocata de mama copilului sau teama de
o posibila paralizie a copilului datorata campaniilor antivaccin...” (lucrator DSP BC). Respondentii
din cadrul DSP Judetene au mentionat importanta programului de asistenta medicala comunitara
in comunitatile cu romi, in special a mediatorului sanitar rom ca legatura cu membrii comunitatii,
agent de schimbare a comportamentului. In judetul Bacau „...s-a observat o diferenta in
comunitatile in care activeaza mediatori sanitari si cele in care nu activeaza mediatori. In Valea
Seaca, campania de informare a avut o rata de succes mai mare decat in alte comunitati datorita
mediatoarei sanitare care a ajutat cabinetul medical prin distribuirea de materiale informationale
si explicatii pe intelesul lor...” (lucrator DSP BC).
Cu privire la situatiile cazurilor de boala la nivelul membrilor comunitatilor cu romi, respondentii
au mentionat ca unele comunitati cu romi au inregistrat o pondere mare a cazurilor noi de
hepatita si enterocolite fata de care DSP Judetene impreuna cu medicii de familie au luat masuri
necesare. Probleme de sanatate nu difera intre populatia roma si populatia neroma insa datorita
stilului de viata, conditiilor de trai, situatiei veniturilor si educatiei sanitare, populatia roma este
predispusa la imbolnaviri.
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In ceea ce priveste solutiile pentru cresterea accesului copiilor romi la serviciile de sanatate, in
general si la vaccinare in special, respondentii din cadrul DSP mentioneaza importanta implicarii
medicilor de familie prin dezvoltartea unui program de premiere, implicarea activa a mediatorilor
sanitari si asistentilor medicali comunitari in procesul de informare, educare si constientizare a
parintilor romi cu privire la necesitatea vaccinarii copiilor in vederea prevenirii imbolnavirilor si
crearea unui sistem de urmarire a procesului de vaccinare in randul copiilor din familiile care
calatoresc/migreaza in alte localitati/tari.
5.2.3 Interviuri cu reprezentatii autoritatilor locale
Analizand raspunsurile reprezentantilor autoritatilor locale din cele 4 localitati incluse in proiect
am constatat ca raspunsurile sunt diferite si strans legate de tipul de comunitate: traditionala/netraditionala.
In localitatile din judetul Bacau, unde locuieste preponderent un numar semnificativ de romi
apartinand neamului ursarilor ( neam care pastreaza portul limba si traditiile romilor insa care se
afla in curs de schimbare a comportamentului datorat procesului de migratie/calatorie in alte tari),
constatam faptul ca reprezentatii autoritatilor locale nu considera ca romii se confrunta cu
probleme mai acute de sanatate decat majoritatea.”...problemele de sanatate sunt legate de
saracie, la Bacioi romii nu mai sunt saraci, traditia s-a cam dus, au fost plecati pe afara, nu cred ca
romii sunt mai bolnavi ca romanii...” (reprezentant AL BC). In localitatile din Giurgiu, unde regasim
un numar semnificativ de spoitori (neam care pastreaza traditia, portul, vorbitori de limba,
rezistenta la schimbare) situatia este diferita. Reprezentatii autoritatilor locale au mentionat ca
acestia se confrunta cu probleme mai mari de sanatate decat populatia majoritara datorita
„...saraciei, lipsei veniturilor si a locurilor de munca, traditiile comunitatii, mentalitatii vechi....”
(reprezentant AL GR).
In ceea ce priveste campaniile de vaccinare organizate in cele 4 localitati, reprezentatii
autoritatilor locale au mentionat ca au fost organizate campanii de vaccinare de catre medicii din
localitate ,insa nu au avut un impact major. Principalele bariere care au afectat implementarea
campaniilor sunt: dezinteresul membrilor comunitatii de a participa la o astfel de campanie, lipsa
cadrelor medicale in randul comunitatii care sa explice rolul campaniei de vaccinare, teama de a
nu se imbolnavii si teama de intepatura, campania din mass media impotriva vaccinari.
In continuare reprezentatii autoritatilor locale au mentionat importanta medicului de familie in
procesul de vaccinare. „...cum sa avem cetateni sanatosi daca in localitatea noastra avem doar un
medic de familie si avem nevoie de cel putin trei...” (reprezentat AL BC). Din punctul de vedere al
primarilor, medicul de familie este persoana cheie al nivel local in procesul de vaccinare al copiilor.
Medicii de familie nu realizeaza deplasari in teren iar persoana responsabila de vaccinare este
asistenta medicala care, de multe ori, nu are putere de convingere asupra romilor.
Lipsa mediatorilor sanitari este considerata o problema de catre reprezentatii autoritatilor locale
insa in continuare acestia fac apel la lipsa legislatiei si lipsa resurselor financiare care sa permita
angajarea unui mediator sanitar. „...noi am facut demersuri sa angajam o fata din comunitatea
romilor sa ajute la cabinetul medical insa procesul s-a impotmolit si nu am reusit sa gasim o
solutie...” (reprezentat AL GR). In localitatea Valea Seaca unde exista mediator sanitar,
reprezentatul autoritatii locale a mentionat importanta acestuia in campaniile de informare a
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comunitatii. „...mediatoarea noastra merge la oameni acasa si discuta cu ei. Medicul este
multumit de activitatea ei si noi suntem foarte multumiti...” (reprezentat AL BC).
In ceea ce priveste solutiile pentru cresterea accesului copiilor romi la serviciile de sanatate, in
general, respectiv la vaccinare, in special, reprezentatii autoritatilor locale au pareri diferite. In
localitatile Valea Seaca, Corbasca si Bolintin, reprezentatii autoritatilor locale mentioneaza
importanta programului de asistenta medicala comunitara si solicita angajarea unui mediator
sanitar sau asistent medical comunitar. In localitatea Valea Seaca, reprezentatul autoritatii locale
considera ca amendarea parintilor ar fi una dintre solutii insa „...legea nu permite acest lucru. Si de
aceea cred ca stimularea financiara pentru romi ar fi o solutie foarte buna...” (reprezentat AL GR).
5.2.4 Interviuri cu medicii de familie de la nivel local
Conform programului national de vaccinare, furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenţei
medicale primare au urmatoarele responsabilitati:
•

asigură efectuarea vaccinarilor gratuite, conform calendarului de vaccinări aprobat prin
prezentul ordin, a tuturor copiilor înscrişi pe listele proprii, a tuturor copiilor neasiguraţi
care se prezintă la consultaţii, precum şi a copiilor de vârstă şcolară în unităţile de
învăţământ fără asistenţă de medicină şcolară asigurată, în conformitate cu Legea nr.
649/2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea
raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor.

•

asigură realizarea catagrafiilor, estimarea cantităţilor de vaccinuri necesare pentru
imunizarea copiilor şi utilizarea cu eficienţă a vaccinurilor solicitate şi repartizate;

•

asigură acoperirea vaccinală optimă pentru toate tipurile de vaccinuri şi grupele de vârstă,
în teritoriul în care îşi exercită activitatea, cu accent pe comunităţile cu acoperire vaccinală
deficitară;

•

asigură respectarea lanţului de frig, preluarea şi transportul vaccinurilor, precum şi
păstrarea şi administrarea acestora în condiţii de maximă siguranţă;

•

asigură înregistrarea şi raportarea corectă a vaccinărilor efectuate şi răspund de utilizarea
cu eficienţă a cantităţilor de vaccinuri primite de la direcţiile de sănătate publică judeţene;

•

depistează, înregistrează şi notifică direcţiei de sănătate publică judeţene reacţiile adverse
postvaccinale indezirabile (RAPI) conform metodologiei;

•

participă la sesiunile de instruire organizate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a
municipiului Bucureşti;

•

asigură informarea părinţilor cu privire la vaccinurile utilizate în Programul Naţional de
Vaccinare şi cu privire la calendarul naţional de vaccinare.

Pornind de la aceste atributii, in discutiile cu personalul medical din cele 4 localitati s-a constat ca
una dintre probleme prioritare cu care se confrunta personalul medical este, pe de o parte, lipsa
unei evidente a copiilor romi nevaccinati (datorat migratiei si lipsei documentelor de identitate) si
pe de alta parte, lipsa unei comunicari din partea cabinetelor medicale cu membrii comunitatilor
cu romi din cele 4 localitati. In plus, lipsa comunicarii dintre medicii de familie si functionarii
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spitalelor de tip maternitate este o alta problema care afecteaza procesul de vaccinare al copiilor
nou-nascuti.
In ceea ce priveste numarul romilor inscrisi pe listele medicilor de familie, respondentii au
mentionat ca nu au statistici care masoara numarul romilor. Insa neoficial, in proportie de 80%
dintre romii din cele 4 localitati, sunt inscrisi pe listele medicilor de familie. „...nu facem statictici
pe romi pentru ca nu avem voie, dar dupa infatisare si port, cam toti din comunitate sunt inscrisi
pe lista noastra...” (medic GR). Aceeasi situatie o regasim si in cazul copiilor romi, care sunt inscrisi
toti pe lista unui medic de familie, exceptie facand copii care calatoresc impreuna cu familia in
strainatate. In cazul romilor neinscrisi pe lista medicilor de familie, principalele cauze mentionate
de medici sunt: lipsa actelor de identitate, calatoriile in strainatate si lipsa asigurarilor de sanatate.
Una dintre problemele care afecteaza starea de sanatate a populatiei precum si procesul de
vaccinare o reprezinta fenomenul casatoriilor timpurii. In comunitatile cu romi spoitori din Giurgiu
inca se practica acest fenomen iar medicii de familie isi manifesta ingrijorea fata de sanatatea
copiilor si a nou-nascutilor proveniti din acest tip de mariaj. „...sunt copii care fac copii si nu stiu
care este diferenta dintre o papusa si un nou-nascut...” (medic GR).
La intrebarea cati copii dintre copii romi sunt vaccinati, medicii din cele 4 comunitati au mentionat
ca un procent de cca 40% sunt vaccinati corect in timp ce copii proveniti din familiile majoritarilor
sunt vaccinati in proportie de peste 90%.
In ultimii ani, autoritatile sanitare de la nivel local au incercat sa intreprinda o serie de masuri
pentru a stimula cresterea ratei de vaccinare in randul copiilor romi, dintre care amintim: vizite la
domiciliu efectuate de medici si asistente medicale, implicarea mediatorului sanitar si a liderilor
formali si informali ai comunitatii, „...folosind cazurile de hepatita si rujeola din comunitate am
incercat sa constientizam populatia cu privire la necesitatea vaccinarii...” (medic BC).
La intrebarea care sunt principalele cauze pentru ca romii nu isi vaccineaza copii, medicii
respondenti au mentionat urmatoarele: migratia parintilor in alte localitati/tari, teama de
intepaturi sau teama de a nu se imbolnavi copilul, zvonurile cu privire la posibile reactii ale
vaccinurilor, neincrederea in personalul medical, refuzul familiei bazat pe credinte
religioase/traditii.
In ceea ce priveste colaborarea cu mediatorul sanitar, doar in localitatea Valea Seaca, medicul a
mentionat importanta activitatii acestuia in beneficiul comunitatii si in beneficiul programului de
imunizari. In acesta localitate rata de vaccinare in randul copiilor romi este de peste 65%
comparativ cu media celor 4 localitati. In localitatile fara mediator sanitar, medicii respondenti au
mentionat necesitatea de a colabora cu un mediator sanitar sau asistent medical comunitar care
sa cunoasca comunitatatea si specificul ei.
Medicii intervievati au experienta anterioara in lucru cu comunitatile cu romi, fiind implicatisi in
alte comunitati cu romi din alte localitati. Din experienta lor, cea mai dificila problema care trebuie
tratata in relatia cu membrii comunitatii cu romi este lipsa comunicarii datorata diferentelor
culturale si relatiei dintre medic-pacient. „...nu au incredere in noi si refuza vaccinarea fara sa ne
dea nici un motiv....” (medic GR). Implementarea campaniilor de vaccinare trebuie sa ia in calcul
nevoile de comunicare ale membrilor comunitatii si trebuiie adaptata nivelului lor de cunostinte.
5.2.5 Interviu mediator sanitar comuna Valea Seaca- Bacau
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Conform fisei de post, una dintre atributiile mediatorilor sanitari este de a sprijini autoritatile
sanitare in procesul de vaccinare a membrilor comunitatilor cu romi, in conformitate cu programul
national de vaccinare. Totodata, mediatorul sanitar are ca sarcina facilitarea comunicarii dintre
pacientii de etnie roma si cadrele medicale responsabile de implementarea actiunilor de sanatate
publica. In cazul programului national de vaccinari, rolul mediatorului sanitar este de a educa
comunitatea cu privire la necesitatea acceptarii vaccinarii in randul copiilor din comunitare,
facilitarea comunicarii dintre membrii comunitatii si cadrele medicale responsabile de
implementarea programului de vaccinare , precum si facilitarea accesului populatiei de etnie roma
la programul de vaccinari implementat in cadrul cabinetelor medicale, conform programului
national de imunizari.
Din discutiile purtate cu reprezentatii autoritatilor locale si cu medicii din cele 4 locatii a rezultat
faptul ca activitatea unui mediator sanitar este benefica atat in randul membrilor comunitatii cat si
in randul autoritatilor locale sanitare. In localitatile incluse in cercetare, mediator sanitar activ in
beneficiul comunitatii cu romi regasim doar in localitatea Valea Seaca din Bacau.
Conform interviului realizat cu mediatoarea sanitara au rezultat urmatoarele concluzii:
-

-

-

-

mediatoarea sanitara colaboreaza cu medicul de familie pentru imbunatatirea starii de
sanatate a membrilor comunitatilor cu romi, in special pentru imbunatatirea starii de
sanatate a copiilor din comunitate („... medicul ma ajuta foarte mult prin consultarea
copiilor romi care nu sunt inscrisi pe listele medicilor de familie, in special celor care
calatoresc cu parintii in strainatate...”).
programul de lucru al mediatoarei sanitare presupune vizite zilnice in comunitatea cu romi
in vederea identificarii problemelor de sanatate cu care se confrunta membrii comunitatii.
activitatea mediatoarei sanitare nu este suficienta pentru a imbunatatii starea de sanatate
sau accesul romilor la serviciile de sanatate publica din urmatoarele motive: unitatea
spitaliceasca cu serviciu de urgente este la o distanta destul de mare de comunitate si
pentru urgente pacientii sunt nevoiti sa astepte foarte mult timp; lipsa unui medic
ginecolog in localitate este o problema serioasa, femeile insarcinate fiind in imposibilitatea
de a-si monitoriza sarcina permanent si din aceasta cauza ajung sa nasca la spital in
urgenta sau acasa ajutate de o moasa din comunitate.
In ceea ce priveste programul de vaccinare al copiilor, mediatoarea sanitara considera ca
este nevoie de „...o lege care sa oblige mamele sa vina la vaccin cu copii...”. Marea
majoritate a femeilor din comunitate isi vaccineaza copii insa sunt si cazuri in care „...
mamele dau semnatura ca sa nu isi vaccineze copii...”, cauza principala fiind lipsa educatiei
sanitare si teama de reactiile vaccinului.
Mediatoarea sanitara realizeaza campanii de informare a membrilor comunitatii cu privire
la vaccinare folosind pliantele de la DSP sau medicul de familie insa nu poate obliga
mamele sa-si vaccineze copiii. Spera ca „...mamele sa intelega ca programul de vaccinare
este in beneficiul copilului...” si considera ca trebuie implicata toata comunitatea in
procesul de constientizare a importantei prevenirii imbolnavirilor.

5.2.6 Interviuri cu femeile rome
In cea ce priveste perceptia asupra starii de sanatate, marea majoritate a respondentilor au
mentionat ca isi percep starea de sanatate ca fiind buna, insa daca corelam cu raspunsul la
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intrebarea „ce probleme de sanatate aveti?”, constam ca respondentii isi percept starea de
sanatate din perspectiva lipsei bolii sau al unui diagnostic. La acesta intrebare, marea majoritate a
respondentelor au mentionat ca nu au probleme de sanatate si in rare cazuri, in special in randul
femeilor peste 50 de ani, regasim boli cardiovasculare, boli respiratorii, astm-probleme
respiratorii, diabet, hepatita, boli oftalmologice.
In marea majoritate a cazurilor de imbolnaviri, respondetii au mentionat ca s-au adresat medicilor
de familie si medicilor specialisti, urmand tratamentul medicamentos prescris. In cazul femeilor
gravide, acestea au mentionat ca s-au adresat serviciilor de specialitate in trimestrul 2 de sarcina;
cauza principala fiind lipsa resurselor financiare si distanta mare dintre comunitate si clinica de
obstretica-ginecologie.
In ceea ce priveste programul de vaccinare, peste 90% dintre respondente au mentionat ca au fost
vaccinate in copilarie, fie la dispensar, fie la scoala de catre medicul scolar si asistentele medicale.
„...pe timpul lui Ceausesc toata lumea era obligata sa isi vaccineze copii. Veneau acasa si iti facea
vaccin...” (femeie roma peste 50 ani).
Cu privire la sanatatea copiilor, 82% dintre respondente respondentelor au mentionat ca au copii
sanatosi, nefiind diagnosticati de medici cu nici un fel de boala. In cazul celor care au raspuns ca au
copii cu probleme medicale, regasim urmatoarele afectiuni: raceli sezoniere/gripa, hepatita, boli
oftalmologice, atralgii. In cele mai multe cazuri, mamele copiilor bolnavi s-au adresat medicilor de
specialitate si au urmarit tratamentul medicamentos, insa in cazurile de gripa sezoniera/raceli
mamele nu s-au adresat medicilor urmarind un tratament propiu, in unele cazuri traditional sau
asteptand sa treaca de la sine „...cu un paracetamol, ceai sau o aspirina...” (femeie cu copil 0-7
ani).
La intrebarea referitoare la vaccinarea copiilor, 68% dintre femeile cu copii in intretinere au
mentionat ca si-au vaccinat copiii la indemul medicilor de familie si al asistentelor medicale. Exista
un procent de 22% dintre respondente care nu si-au vaccinat copii si care refuza sa-si vaccineze
copiii. Un exemplu este cazul femeilor din neamurl spoitorilor din Giurgiu unde constatam
influenta rudelor (femei in varsta) in refuzul mamei de a participa in cadrul programului de
vaccinare al copiilor. Cauzele care stau la baza refuzului de a vaccina copiii sunt: teama de
vaccin/intepatura, teama de efectele adverse ale vaccinului, neincrederea in personalul medical,
influenta familiei, campania antivaccin dezvoltata in mass media si in randul opiniei publice.
In ceea ce priveste parerea cu privire la vaccinare, 56 % dintre respondente au mentionat ca
programul de vaccinare al copiilor este benefic pentru prevenirea imbolnavirilor si ca sunt deacord
cu vaccinarea copiilor. In cazul femeilor gravide, acestea au mentionat ca isi vor vaccina copiii in
comformitate cu schema de vaccinare si cu recomandarile medicului de familie, fiind constiente de
importanta prevenirii imbolnavirilor in randul copiilor.
Un factor care afecteaza programul de vaccinare il constituie influenta rudelor/familie/prietenilor
din comunitate. In comunitatile cu spoitori din Girugiu, rudele si femeile in varsta din comunitate
au o influenta foarte mare asupra tinerelor mame cu copii 0-7 ani. Traditional, aceste femei
locuiesc in casa parintilor/socrilor unde rolul mamei/soacrei este foarte important in procesul de
crestere al copiilor. In randul copiilor 0-7 ani din cadrul acestor familii, rata de vaccinare este
foarte mica in comparatie cu rata de vaccinare din randul romilor ursari din Bacau. In randul
romilor ursari un factor care afecteaza programul de vaccinare al copiilor il reprezinta migratia
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familiilor precum si zvonurile cu privire la efectele adverse ale vaccinului. Insa, din raspunsurile
primite, constatam o usoara tentinda de schimbare a comportamentului cu privire la programul de
vaccinare, cu mentiunea ca responsabilii de la nivel local (medici, asistente medicale) sa schimbe
strategia de comunicare in cadrul campaniilor de vaccinare.
In ceea ce priveste informarea respondentilor cu privire a programul de vaccinare, marea
majoritate au mentionat rolul medicului de familiei si a asistentei medicale in procesul de educare
si constietizare cu privire la necesitatea vaccinarii copiilor. „...medicul mi-a spus ca daca imi
vaccinez copii acestia vor creste sanatosi si vor fi feriti de boli...” (femeie roma gravida).
Informatiile transmise de medici si asistente medicale in randul respondentilor cu privire la
efectele vaccinurilor conduc catre ideea ca „...vaccinul protejeaza copiii de boli...” (femeie roma cu
copil 0-7 ani), mesaj care determina o mama sa-si vaccineze copiii si sa ii protejeze impotriva
imbolnavirilor. In plus, in comunitatile cu spoitori din Giurgiu, medicii de familie au folosit o
tehnica persuasiva de comunicare cu pacietii, folosing exemple de boli care pot afecta copii
nevaccinati, tehnica care a condus la convingerea femeilor sa-si vaccineze copiii. „... pe mine
medicul m-a speriat cand mi-a spus ca poate sa faca poliomelita si sa moara. M-am speriat rau si
am zis ca vreau sa-l vaccinez...” (femeie roma cu copil 0-7 ani).
In ceea ce priveste necesitatea de a primi informatii cu privire la vaccinare, 54% dintre
respondente au mentionat ca sunt interesate primeasca mai multe informatii despre efectele
vaccinurilor insa pe intelesul lor, simplu fara termeni medicali. Din punctul lor de vedere,
persoanele potrivite sa transmita aceasta informatia sunt medicii de familie din comunitate si
asistentele medicale cu experienta in domeniul medical. Un punct important in acest proces il
constituie nivelul de incredere stabilit intre emitatorul mesajului ( in cazul nostru medicul de
famile din comunitate) si receptorul mesajului (femeia roma din comunitatea cu romi, cu un nivel
minim de instruire in domeniul medical). „...am primit pliante de la dispensar cu vaccinarea insa
nu le-am citit. Nu am inteles ce scria acolo si nu mi-a explicat nimeni...” (femeie insarcinata).
O alta concluzie importanta rezultata din interviurile realizate cu femeile rome din comunitate o
reprezinta faptul ca, reticenta la vaccinare este un efect al „liberalizarii” profesiei de medic de
familie. Din discutiile purtate cu femeile cu varsta de peste 50 de ani a rezultat faptul ca vaccinarea
era obligatorie inainte de 1989 si ca medicul si asistenta medicala facea vizile la domiciliul
persoanelor care aveau copii mai mici de 7 ani. Ii consultau, le faceau tratament si in cazul in care
se constata ca nu sunt vaccinati, erau vaccinati. In plus se organizau campanii nationale de
imunizare (antipolio, antihepatic) care se desfasurau in aceiasi perioada in toate localitatile. In
cadrul acestor campanii veneau echipe multidisciplinare si ofereau informatii familiei, consultatii
medicale si imunizare copiilor. Dupa 1989, situatia s-a schimbat, medicul avand posibilitatea sa
aleaga daca face sau nu munca de teren si mai ales in ultima perioada cand interesul medicului
fata de pacient a scazut, pacientul fiind considerat doar un cod numeric personal care trebuie
introdus si raportat intr-o baza de date.
Femeile rome din cele doua comunitati au mentionat importanta traditiilor si a culturii rome insa
prioritar in acesta cultura este copilul. Daca acestea simt ca viata copilului lor este pusa in pericol
actioneaza instictual si il apara. Fara o informare corecta, programul de vaccinare poate fi
considerat in aceste comunitati traditionale, ca un pericol adresat copiilor si din acest motiv
femeile refuza (chiar si prin semnatura) vaccinarea copilului.
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6

Concluzii generale

Datele disponibile din cercetări anterioare arată că problema neaccesării serviciilor de sănătate a
populației rome este multifațetată. Sărăcia, lipsa oportunităților, lipsa educaţiei cu privire la
sănătate nu permit accesarea de servicii medicale preventive sau curative de câte ori ar fi nevoie,
și în același timp îngreunează participarea în viața socială, investițiile în educație și într-un stil de
viață sănătos. Impactul se poate vedea pe tot parcursul vieții – de la valorile mai ridicate de
mortalitate la romi, la faptul că suferă de la vârste mai tinere, mai degrabă de boli infecțioase.
Relația pacient-medic s-a modificat în ultimele decenii datorită redefinirii responsabilităților
personalului medical în comunitate. Informarea incorectă sau incompletă reprezintă o problemă
importantă, care arată că o relație de încredere cu personalul medical și comunicarea prin
metode/canale dedicate/accesibile sunt esențiale. Chiar dacă 72% dintre romii participanți la
cercetarea de teren sunt înscriși pe listele medicului de familie (un procent îmbucurător pentru
mediul rural comparativ cu media națională), doar 45,5% se adresează medicului când au o
problemă de sănătate, iar 43% dintre ei nu și-au vaccinat copiii. Medicul de familie, asistentul
comunitar și mediatorul sanitar au un rol major în facilitarea accesului la servicii prin furnizarea
corectă a infromației, încrederea pe care o generează în comunitate și trecerea dincolo de
barierele culturale, răspândirea corectă a informației, monitorizarea populației.
Există cadre legale și politici care vin în sprijinul integrării minorității rome și acestea trebuie însă
în continuu îmbunătățite și îndreptate către nevoile reale ale populației, în special ale populațiilor
vulnerabile.
Inexistența datelor statistice dezagregate pe baza unor factori relevanţi inclusiv etnia,
naţionalitatea, vârsta, sexul face imposibilă o analiza sistematică de rutină a caracteristicilor
multidimensionale ale acestei problematici complexe care ar reprezenta și începutul definirii unor
soluții de sistem.
Planificarea și bugetarea anuală a activităților în cadrul programelor de sănătate reprezintă de
asemenea o limitare organizațională, aceasta putând reprezenta un factor favorizant pentru
blocaje ale sistemelor, întîrzieri în finanțarea, achiziționarea și furnizarea de vaccinuri.
Asigurarea resurselor umane pentru sistemul de sănătate este de mult o problemă reală; numărul
cadrelor medicale fiind în scădere; ceea ce se manifestă indirect şi în în comunitățile defavorizate,
iar chiar acolo unde exista, sistemele de plata nu recunosc norma de lucru suplimentară creată de
faptul că o populație este vulnerabilă/ are mai multi factori de risc.
Plata furnizorilor se face fie prin salariu la asistentul comunitar și mediatorul sanitar, fie pe serviciu
(ex. medicul de familie primeşte 10 lei pe vaccinare) dar nu se face pe criterii de performanță, de
exemplu să răsplătească atingerea unor indicatori de rezultat la nivelul întregii comunități (ex 85%
din imunizari sau 95% din populația copiilor eligibili imunizati).
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7

Recomandări generale

Este necesară o mai bună educație pentru sănătate: pe de o parte privind importanța serviciilor
medicale preventive (inclusiv a vaccinărilor, înțelegerea riscurilor asociate); și pe de altă parte
privind adoptarea unui stil de viață sănătos încă din copilărie. Pentru ca acestea să fie posibile,
implicarea personalului medical și din educație este esențială şi necesită o abordare care să
considere particularităţile culturale ale romilor. În comunitățile cu procent mare de romi, cadrele
medicale ar trebui sensibilizate pentru ca modul de acțiune să fie adaptat nevoilor și tradițiilor
minorităţii rome, pentru a crește încrederea acesteia în serviciile medicale și a beneficiilor
acestora pe termen mediu și lung.
Este necesară considerarea dimensiunii de gen în serviciile medicale pentru romi, începând de la
creșterea încrederii tinerelor mame și apropiaților acestora cu privire la vizitele medicale regulate
în impul sarcinii și după naștere; până la asigurarea că o problemă de sănătate este adresată
similar de către părinți, familie lărgită, comunitate, fie că este vorba de un băiat sau o fată.
Este esențială cunoașterea îndeaproape a problemelor de sănătate generale, cât și la nivelul
minorității rome. Pentru a aplica soluții care să funcționeze ar trebui în primul rând monitorizați
regulat indicatori relevanți, defalcați pe vârstă, etnie, sex.
Un prim pas pentru a putea realiza modele eficace de intervenție îl reprezinta accesul la informatii
detaliate asupra fenomenelor, de exemplu asigurarea colectării şi publicării de către autorităţile
publice a datelor statistice dezagregate pe baza unor factori relevanţi inclusiv etnia, naţionalitatea,
vârsta, sexul, comunitatea; informațiile astfel obținute ar putea duce la identificarea comunităților
la risc, a subgrupelor populationale la risc şi la definirea unor planuri detaliate și informate de
intervenție.
Planificarea și bugetarea multianuala a programelor de sănătate ar duce la reducerea
întreruperilor/ întîrzierilor în finantarea, achizitionarea, livrarea vaccinurilor.
Necesitatea alocarii de resurse umane (medici de familie, asistenți comunitari, mediatori sanitari)
în funcție de vulnerabilitatea comunității pe de o parte; instituirea posibilității de plată pentru
performantă (atingerea unor indicatori de rezultat), măcar la nivelul comunităților defavorizate.
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Anexa 1: Modelul de intervenție timpurile integrată
Cercetarea efectuată în prima etapă a proiectului a scos în evidență următoarele vulnerabilități,
fără a putea pune însă diagnosticul unei cauzalități directe existente între diferiții factori:
•
•
•

•
•

•

1.

Rata imunizărilor este în scădere evindentă, depărtîndu-se pe măsură ce trece timpul de
atingerea țintelor propuse de OMS;
Medical de familie și personalul medical rămîn persoanele în care comunitatea are
încredere atunci când este vorba de mesaje cu privire la sănătate;
Totuși, relația medic de familie- familii tinere nu este o relație puternică; cel puțin jumătate
din femeile gravide nu sunt monitorizate la nivelul echipei de îngrijiri primare de sănătate (
medic de familie, asistent comunitar, mediator sanitar, asistent sau referent social),
acestea fiind expuse riscului la nașteri premature, complicații în timpul nașterii
Un număr însemnat de femei - în special din categoria populației rome- nasc încă acasă,
copiii acestora neintrând în programul standard cu prima vaccinare în maternitate;
Sistemul de sănătate NU mai urmărește activ modalitatea în care este monitorizată femeia
gravidă (programul clasic mama și copilul a fost transferat Casei de Asigurări; consultația
gravidei a devenit o consultație obișnuită)
Nașterea în afara granițelor României și lipsa actelor/ luării în evidență a nou născuților
reprezintă un factor deloc neglijabil;

Baza conceptuală - Componente ale modelului de intervenție

Modelul de intervenție va urmări conceptual schema lui Donabedian cu privire la componentele
unui sistem de calitate, model ce are ca prezumpție că asigurarea unei structuri de calitate pentru
un anumit serviciu dublată de asigurarea unor procese de calitate va duce la obținerea unor
rezultate de calitate.

Structură → Procese

→ Rezultate
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a.

Elemente structurale
necesare:

• Asigurarea numărului și
tipologiei de personal care
să corespundă nevoilor de
sănătate din comunitățile
pilot (suplimentarea cu
minimum
un
asistent
comunitar și un mediator
sanitar)
• Asigurarea cadrului legal
necesar
încadrării
instituționale
a
personalului necesar la nivel
de comunitate
• Asigurarea cadrului juridic
necesar relaționării optime
interinstituționale la toate
nivelele, a realizării de
sinergii între diferitele
activități, a monitorizării
commune a rezultatelor.
• Asigurarea
finanțării
sustenabile a serviciilor
acordate

b. Elemente de procese
necesare:
• Definirea procedurilor de
lucru în cadrul echipei
multidisciplinare
de
la
nivelul
comunităților
(procese diferite pentru
fiecare categorie de risc- ex
gravid sub 18 ani, gravide ce
nasc la domiciliu, gravide ce
călătoresc
frecvent
în
străinate/ copil fără acte,
născut în străinatate)
• Monitorizarea continuă și
rafinarea/
îmbunătățirea
continuă a acestor procese.

c. Rezultate așteptate:

• Creșterea
calității
serviciului de planificare
familial (scaderea %
a
nasterilor ce apr la varsta
sub 18 ani, scaderea % de
copii nascuti prematur)
• Cresterea
calitatii
serviciului de monitorizare
a
gravidei
(scaderea
procentului de copii nascuti
prematur,
scaderea
numarului de complicatii la
gravide, cresterea calitatii
relatiei intre medicul de
familie si femeia gravid,
ceea ce va duce la o
complianță crescuta a
acesteia vis a vis de
viitoarea activitate de
vaccinare a copilului)
• Cresterea
acoperirii
vaccinale
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2. Descrierea modelului
Activitate
COMPONENTA
INSTITUTIONALA
Crearea
parteneriat
interinstitutional
judetean
(DSP/CJAS/DGASPC/APL pilot)

Responsabili

Outputs/ monitorizare

CJ

Masa rotunda/ training echipa
multidisciplinara
actori
institutionali judeteni / locali
(DSP/CJAS/DGASPC/APL
pilot,
SASTIPEN, IPP, MS, echipele de
profesionisti
localemedic
familie, etc)

CJ/ DGASPC/ DSP/APL

2 parteneriate create cu intilniri
trimestriale regulate, agenda cu
ordine de zi (i.e. monitorizarea starii
de sanatate a mamei si copilului)
2 planuri judetene Sanatatea mamei
si a copilului
4 planuri locale Sanatatea Mamei si a
copilului
2 planuri monitorizare judetene
4 planuri monitorizare locale
Roluri definite pentru profesionisti

Asigurare cu mediatori sanitari și
asistenți comunitari

Ministerul Sănătății,
APL din localitățile pilot
CJ Bacău și CJ Giurgiu

In
cele
4
comunități
pilot
funcționează 4 mediatori comunitari
și 4 asistenți comunitari în plus fată
de echipa medicului de familie

Propuneri
legislativ

MS/ DSP/ CJAS

Identificare metode de plata pentru
performanta pentru membrii echipei
de la nivelul asistentei primare (ex
plata pentru performanta acordata
medicului
de
familie
pentru
monitorizarea gravidei si vaccinarea
copiilor sau plata diferentiata a
mediatorilor / (acordarea de
bonusuri) in functie de atingerea
plafonului de vaccinari/ vizite ale
gravidei la medicul de familie)

Mediator
Comunitar/
asistent
comunitar/
medic de familie

Scăderea procentului de gravide sub
vârsta de 18 ani

Mediator

95 % din gravide sunt luate în

modificare

cadru

COMPONENTA DE FURNIZARE
DE SERVICII
Servicii
de
planificare
familială

Luarea în evidență a gravidelor

Comunitar/

Observaţii

INSP/ IPP ofera
asistenta tehnica;
pornind de la fisele
de post existente,
redefinirea
rolurilor,
responsabilitatilor
si mai ales a
interdependentelor
intre profesionistii
sanitari de prima
linie;
Sastipen
poate
ajuta la rezolvarea
situatiei
din
Bragadiru in care a
fost
refuzat
mediatorul sanitar
si
asistentul
comunitar care ar fi
putut fi angajati
prin
programul
norvegian?

Mediator sanitar/
asistent comunitar
urmăresc
activ
apariția căsătoriilor
la vârste sub 18 ani,
intervin cu servicii
de
planificare
familială
Mediator sanitar/
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asistent
comunitar/
medic de familie

evidentă în primele 3 luni de sarcină

Monitorizarea
gravidelor
conform protocolului

Mediator
Comunitar/
asistent
comunitar/
medic de familie

95% din gravide sunt monitorizate cf
protocolului de urmărire gravide

Catagrafierea nou născuților
(născuți in maternități și /sau la
domiciliu)

Mediator
Comunitar/
asistent
comunitar/
medic
de
familie/
personal stare civila

100% din nou născuți

Promovare
importanta
imunizare- nivel national

MS/ CNA/OMS

Promovare
importanta
imunizare- nivel judetean

CJ/DSP/CJAS

Promovare
importanta
imunizare- nivel local

APL/ mediatori, asistentreferent social

Imunizare copii

Mediator
Comunitar/
asistent
comunitar/
medic de familie

Mesaje
campanie
provaccinare
definite
Mediatizare
nationala
mesaje
Reportaje cu lideri de opinie (Streinu
Cercel/ OMS)
Mediatizare
judeteana
mesaje
similare/ reportaje cu lideri de
opinie/ mame care si-au vaccinat
copiii
Mediatizare locala prin lideri de
opinie mesaje similare/
Focus grupuri cu femei gravide
Focus grupuri cu lideri informali
% acoperire vaccinala

asistent comunitar
identifica
activ
gravidele
Medicul de familie
le ia in evidenta
DSP/ CJAS/ APL
urmăresc
îndeplinire
indicatori
Mediator sanitar/
asistent comunitar
solicita
prezenta
gravidelor
la
dispensar
Medicul de familie
le
monitorizeaza
parametrii
vitali/
etc
DSP/ CJAS/ APL
urmăresc
îndeplinire
indicatori
Mediatorii sanitari/
asistentii
comunitari; Atentie
sporita
pentru
inregistrarea
copiilor nascuti la
domiciliu
sau
nascuti in afara tarii
Mesaje similare si
sincrone pe toate
planurile- national,
judetean, local
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Faza 1: Structura instituţională şi fluxul informaţional şi financiar existent

Faza 2: Structura instituţională şi fluxul informaţional şi financiar propus
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Legendă
Nivel Local

Simbol

Nivel judeţean

Obligativitate de raportare
Relaţie de finanţare

•
•
•
•
•

Planificarea interinstitutionala la nivel judetean si local/
definirea / redefinrea relatiilor de lucru in cadrul echipei de asistenta primara de sanatate
definirea/ redefinirea responsabilitatilor institutional
definirea de indicatori comuni de monitorizare si evaluare
eventual propunerea de metode de plata pentru performanta
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Anexa 2: Cadru legislativ
Cadrul legislativ pentru asigurarea vaccinarii în randul copiilor şi tinerilor este asigurat prin:
Legea 95/2006, privind reforma sănătăţii, cu modificarile şi completarile ulterioare; Titlul I,
Sănătatea publica şi titlul VIII - Asigurarile sociale de sănătatesănătate
Ordinul ministrului sănătății nr. 386/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de
realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2015 și 2016
Ordinul nr. 632/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr.
1.147/2011 privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinări
ORDIN 619/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a
Hotărârii de Guvern nr.400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului
de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015
ORDIN 5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea starii de
sănătatesănătate a prescolarilor şi elevilor din unitatile de invatamant de stat şi particulare
autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite şi pentru promovarea unui
stil de viata sanatos.
Ordonanţa nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor
aprobata prin legea Legea nr. 649/2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2000
privind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor
ORDIN 422/2013 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a
programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul
ministrului sănătăţii nr. 422/2013.
Mai jos sunt prezentate detalii pentru fiecare în parte:

Legea 95/200646, privind reforma sănătăţii, Titlul I, Sănătatea publică, cu modificarile şi
completarile ulterioare stabileste ca directive prioritara de interventie sănătatesănătatea copiilor
şi tinerilor, iar medicina scolara ca domeniu specific al asistentei de sănătatesănătate publica.
Conform dispozitiilor titlului VIII - Asigurari sociale de sănătatesănătate din art. 213 aliniat (1) litera
a), sunt asigurati fără plata contributiei la Fondul National Unic de asigurari sociale de
sănătatesănătate, “toti copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii peste 18 ani pana la varsta de 26 ani,
daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult
de 3 luni) ucenici sau studenti şi daca nu realizeaza venituri din munca”.
ART. 2 (1) Asistenta de sănătatesănătate publica reprezinta efortul organizat al societatii în
vederea protejarii şi promovarii sanatatii populatiei.
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http://www.spitjudms.ro/_files/legi/legea952006_privind_reforma_in_domeniul_sanatatii_actualizata_pa
na_la_30_iulie_2007.pdf
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Ordinul ministrului sănătății nr. 386/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a
programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2015 și 2016. Stabileste calendarul de
vaccinare din cadrul Programului National de Imunizare pentru anii 2015-2016, modalitatea de
desfasurare a vaccinarii prin interemediul medicului de familie şi vaccinarea grupelor
populaţionale la risc
“I.1. PROGRAMUL NAŢIONAL DE VACCINARE
A. Obiectiv:
Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli transmisibile care pot fi prevenite prin
vaccinarea:
1. la vârstele populaţiei prevăzute în Calendarul naţional de vaccinare;
2. grupelor populaţionale la risc.
B. Unitatea de asistenţă tehnică şi management: structura din cadrul Institutului Naţional de
Sănătate Publică
C. Activităţi:
1. vaccinarea populaţiei la vârstele prevăzute în Calendarul naţional de vaccinare;
2. vaccinarea grupelor populaţionale la risc.
1. Vaccinarea populaţiei la vârstele prevăzute în Calendarul naţional de vaccinare
Calendarul naţional de vaccinare şi Vârsta recomandată….
1.4 Activităţi desfăşurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenţei medicale
primare:
1.4.1. realizarea catagrafiei şi estimarea cantităţilor de vaccinuri necesare din Calendarul naţional
de vaccinări şi transmiterea acestora către DSP;
1.4.2. efectuarea vaccinării beneficiarilor prevăzuţi la titlul D punctul 1 cu tipurile de vaccinuri
menţionate în Calendarul naţional de vaccinare şi la vârstele prevăzute în acesta sau, după caz, la
alte vârste, în situaţia completării schemei de vaccinare. Medicii de familie au obligativitatea
efectuării vaccinării beneficiarilor înscrişi pe lista proprie de asiguraţi, precum şi acelora care nu
sunt înscrişi pe lista unui medic de familie, la solicitarea părinţilor copiilor sau a aparţinătorilor
legali, cu utilizarea vaccinurilor achiziţionate de Ministerul Sănătăţii sau, după caz achiziţionate de
aparţinători în situaţii în care pot fi dovedite discontinuităţi în aprovizionare;
1.4.3. asigură acoperirea vaccinală optimă pentru toate tipurile de vaccinuri şi grupele de vârstă
pentru beneficiarii prevăzuţi la 1.4., subpunctul 1.4.2;
1.4.4. realizează înregistrarea corectă şi la timp a vaccinărilor efectuate în evidenţele medicale
primare, în RENV în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1234/2011
privind instituirea metodologiei de raportare on- line în registrul unic de raportări, precum şi în
Carnetul de vaccinare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1147/2.
Vaccinarea grupelor populaţionale la risc”

Ordinul nr. 632/201547 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.147/2011
privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinări

47

http://www.legex.ro/Ordin-632-2015-140666.aspx
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Anexa- se mentioneza tipurile de vaccin care sunt incluse în Programul National de Vaccinare,
varsta la care sunt recomandate aceste vaccinuri şi cine le efectueaza( medicii de familie, respectiv
maternitatea în primele zile de viata ale copilului)

ORDIN 619/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii de
Guvern nr.400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate pentru anii 2014 – 2015. Stabileste pachetul de servicii medicale de baza, consigliere
privind vaccinarea şi consultatii preventive.
“1. Pachetul de servicii medicale de bază în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele
tipuri de servicii medicale:
1.1 servicii medicale curative pentru urgenţe medico-chirurgicale, afecţiuni acute, subacute,
acutizările unor afecţiuni cronice şi pentru afecţiuni cronice
1.2 servicii medicale de prevenţie şi profilaxie
Anexa 2C A. SERVICIILE PREVENTIVE PENTRU COPII PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI SEX
Consultațiile preventive sunt consultații periodice active, oferite persoanelor cu vârsta între 0 - 18
ani și au ca scop identificarea şi intervenţia în tulburările de creştere şi dezvoltare şi în riscurile
modificabile specifice pe grupe de vârsta/sex…..”

ORDIN 5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea starii de sănătatesănătate a
prescolarilor şi elevilor din unitatile de invatamant de stat şi particulare autorizate/acreditate,
privind acordarea asistentei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viata sanatos.
“Art.4. b)servicii de mentinere a starii de sănătatesănătate individuale şi colective - imunizari, triaj
epidemiologic;
Anexa 1 I. Atributiile medicului scolar/medicului, dupa caz
a) Organizeaza activitatea de vaccinare, în conditii de igiena şi de siguranta.
b) Colaboreaza cu directiile de sănătatesănătate publica în vederea aprovizionarii cu vaccinurile
prevazute în calendarul national de imunizare, pe clase.
c) Asigura lantul de frig la nivelul unitatii de invatamant, conform normelor Ministerului Sanatatii.
d) Efectueaza imunizarile în conformitate cu normele Ministerului Sanatatii.
e) Informeaza directorul unitatii de invatamant asupra resurselor necesare pentru efectuarea
imunizarilor.
f) Dispune masuri pentru cadrele didactice, pentru facilitarea activitatii de vaccinare.
g) Consiliaza cadrele didactice cu privire la modul de informare a parintilor, pentru a accepta
desfasurarea imunizarilor, în interesul superior al copilului.
h) Se ingrijeste de intocmirea corecta a evidentelor necesare şi de raportarea în termene a
activitatii de imunizare.
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Ordonanţa nr. 53/200048 privind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării
vaccinărilor.Ordonanta a fost aprobata prin Legea nr. 649/200149 pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor
Art5.Medicii, indiferent de forma de organizare a asistenţei medicale primare în cadrul sistemului
public sau privat, au obligaţia:
a) de a raporta direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, toate
bolile transmisibile şi netransmisibile în conformitate cu normele metodologice emise de
Ministerul Sănătăţii şi Familiei;
b) de a institui şi de a participa la măsurile cu caracter preventiv, potrivit reglementărilor elaborate
de Ministerul Sănătăţii şi Familiei."

ORDIN 422/201350 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a
programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul
ministrului sănătăţii nr. 422/2013

48

http://lege5.ro/Gratuit/gi3tsmzr/ordonanta-nr-53-2000-privind-obligativitatea-raportarii-bolilor-si-aefectuarii-vaccinarilor?pId=487710#p-487710
49

http://lege5.ro/Gratuit/gmztkojx/legea-nr-649-2001-pentru-aprobarea-ordonantei-guvernului-nr-532000-privind-obligativitatea-raportarii-bolilor-si-a-efectuarii-vaccinarilor
50

http://www.ms.gov.ro/documente/ordin%20modif%20422%20programe_796_1577.pdf
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Mai multe informații despre proiectul Nediscriminarea
înseamnă drepturi egale! Accesul echitabil al copiilor romi la
servicii de sănătate – o condiție fundamentală într-o societate
nediscriminatorie, proiect finanțat cu sprijinul financiar al
Programului RO10 – CORAI, program finanțat de Granturile
SEE 2009 – 2014 puteți accesa pe site-urile partenerilor
www.ipp.ro și www.sastipen.ro

Mai multe informații despre program puteți accesa la:
www.eeagrants.org și www.granturi-corai.ro
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www.ipp.ro

