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Sistemul public de sănătate este unul din domeniile cu un grad ridicat de sensibilitate în 
România ultimilor 20 de ani. 
 
Discursul public și politic deopotrivă cu privire la sănătate este grevat de noțiunea de 
reformă, însă realitatea unor cazuri precum cel produs în luna august la Maternitatea 
Giulești din București ne aduce cu picioarele pe pământ și ne arată că strategiile și 
programele guvernamentale asumate de toți miniștri care au deținut acest portofoliu s-au 
limitat la umplerea unor goluri vizibile fără să aprofundeze mecanisme și soluții de 
schimbare insituțională.  
 
Cheltuieli publice pentru sănătate sunt printre cele mai reduse din Uniunea Europeană. Într-
o statistică europeană, România se afla pe penultimul loc, dupa Albania1, iar subfinanțarea 
sistemului este unul din principalele neajunsuri invocate deopotrivă de managementul 
sistemului, de personalul medical, dar și de pacienți pentru a motiva precaritatea serviciilor. 
 
La nivelul Președinției României există încă din 2008 un raport al unui grup de experți care 
vizează îmbunătățirea serviciilor medicale prin intervenții concrete cu privire la finanțarea și 
organizarea sistemului, la serviciile de asistență primară, sectorul spitalicesc, politica 
medicamentului și resursele umane din sistem2. 
Putem presupune ca recomandările au fost asumate de catre factorii de decizie din sănătate, 
dar politicile publice cu privire la sănătate nu au generat o îmbunătățire a sistemului ținând 
cont ca de faptul ca nu trece o zi fără să vedem la televizor sau să citim în ziare despre 
pacienți care trebuie să își cumpere din buzunarul lor medicamentele și consumabilele de 
care au nevoie atunci când sunt internați în spital, care se plâng că mâncarea este 
insuficientă și lipisită de elemente nutritive sau care contactează infecții pe parcursul 
internării. 
 
Media a dezbătut intens fiecare caz în parte și fenomenele pe care le-au generat, fără să 
reușească să provoace o dezbatere cu privire la schimbările profunde de care are nevoie 
sistemul în ansamblu pentru a îmbunatăți calitatea serviciilor medicale. După evenimentele 
cu un mare potențial emoțional - incendiul de la Maternitatea Giulești, decese ale unor copii 
sau adulți care se presupun a fi determinate de serviciile medicale deficitare, diminuarea 
salariilor personalului medical cu 25% sau plecarea personalului medical în alte țări - presa 
internațională  a devenit atentă la sănătatea romanească. BBC a titrat în august: ”Sistemul 
medical românesc în colaps”3, iar concluzia celor de la Financial Times a fost aceea ca 
sistemul este ”muribund”4. 
 
 

                                                
1 Euro Health Consumer Index, 2009 
2 http://www.presidency.ro/static/ordine/COMISIASANATATE/UN_SISTEM_SANITAR_CENTRAT_PE_ 

NEVOILE_CETATEANULUI.pdf 
3 http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-10914678 (publicat la 12 august 2010) 
4 http://www.ft.com/cms/s/0/87e34eb6-cf66-11df-9be2-00144feab49a.html (publicat la 4 octombrie 2010) 

http://www.presidency.ro/static/ordine/COMISIASANATATE/UN_SISTEM_SANITAR_CENTRAT_PE_
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-10914678%20(publicat%20la%2012
http://www.ft.com/cms/s/0/87e34eb6-cf66-11df-9be2-00144feab49a.html
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Cetățenii vor sa se implice în evaluarea serviciilor medicale 
Cercetările IRES din anul 2010 cu privire la percepția românilor asupra sistemului medical 
relevă faptul ca cetățenii doresc sa aibă un cuvânt de spus în evaluarea serviciilor pe care le 
achită prin contribuțiile de sănătate. De altfel, 77% dintre cei chestionați se declară puțin și 
foarte puțin mulțumiți cu privire la raportul dintre suma platită ca și contribuție la asigurările 
de sănătate și calitatea serviciilor de care beneficiază. 
Părerea bolnavilor și a clienților serviciilor de sănătate este necesară pentru evaluarea 
spitalelor, clinicilor sau laboratoarelor în opinia a 92% dintre participanții la studiul IRES. 
84% dintre subiecții cercetării IRES consideră că pentru evaluarea asistentelor și infirmierelor 
este necesară părerea bolnavilor și a celor care beneficiază direct de serviciile lor, iar 79% au 
aceeași opinie în ceea ce îi privește pe medici. 
Mai mult de jumătate dintre respondenți sunt și mai transanți. 52% dintre ei optează 
pentru ca evaluarea serviciilor de sănătate de către bolnavi să fie impusă prin lege. 
Bărbații, persoanele de peste 65 de ani și preponderent din regiunea Moldovei sunt cei care 
înclina mai mult spre legiferarea acestui tip de evaluare. 
60% dintre respondenți consideră că bolnavii sunt competenți pentru a realiza o astfel de 
evaluare.  
 

Salariile medicilor sunt mici în comparație cu activitatea pe care o prestează, 
iar cetățenii recunosc că le acorda stimulente financiare sau de alta natură 
76% dintre cei chestionați apreciază că salariile pe care le primesc medicii din sistemul 
sanitar de stat nu sunt corecte în raport cu activitatea pe care o prestează, iar 61% sunt de 
acord ca ei să profeseze în paralel și la clinici private. 
Aspectul remunerației personalului medical se reflectă și în problematica oferirii de 
stimulente financiare angajaților din sistemul de sănătate. 43% dintre respondenți recunosc 
ca au fost nevoiți să ofere bani sau cadouri personalului medical pentru a primi îngrijire. 
Practica este întâlnită cel mai frecvent la respondenții între 18 și 35 de ani și mai puțin în 
Transilvania.  
Medicii curanți și asistentele sunt categoriile de personal cărora cetățenii le acordă cel mai 
des stimulente financiare – 83%. Aceștia sunt secondați de infirmiere – 76% și medicii 
anesteziști 65%.  
Procentele în scădere față de cercetarea IRES din aprilie 2010 care viza același aspect se 
încadrează în marja de eroare, astfel încât nu putem aprecia că practica oferirii acestor 
stimulente a scăzut. 
Aprecierea față de activitatea prestată de medici se reflectă și în procentul ridicat - 73% - al 
celor care susțin că nu li s-a întâmplat să primească un diagnostic greșit de la un medic. 
Totuși 13% declară că au fost o singură dată în situația de a fi diagnosticați greșit, iar  10% 
susțin că au trăit de mai multe ori experiența unor diagnostice greșite din partea medicilor. 
 

Condițiile precare din spitale nu sunt în măsură sa influențeze în mod 
determinant opiniile cetățenilor cu privire la serviciile medicale 
Indicatorii de măsurare a calității serviciilor medicale, utilizați de IRES în cercetările de 
percepție asupra sistemului sanitar, rămân in limita marjei de eroare și nu se modifică în 
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mod consistent. Experiența cu sistemul sanitar arată că cetățenii sunt mulțumiți și foarte 
mulțumiți de comportamentul medicilor (71%), inteligibilitatea informațiilor primite și 
respectarea intimității (70%),  informațiile cu privire la starea personală de sănătate (68%), 
urmate de disponibilitatea personalului de a oferi ajutor (62%) și politețea personalului 
(60%). 
Mai mult de jumătate dintre respondenți au fost nevoiți să cumpere cel puțin o parte din 
medicamente atunci cand au fost internați în spital, 11% s-au confruntat cu nevoia de a 
aduce lenjerie de pat, iar peste 60% și-au completat din resurse proprii hrana necesară.  
Din cei 80% de respondenți care au afirmat că au fost cel puțin o singură dată internați în 
spitalele de stat din România, 77% se declară mulțumiți și foarte mulțumiți de legatură cu 
grija care le-a fost acordată. Însă 35% afirmă că au fost nemulțumiți și foarte nemulțumiți 
de calitatea și varietatea hranei primite, 30% de confortul salonului și igiena din spital, iar 
24% de curățenia din salon. În pofida acestor nemulțumiri, doar 22% dintre respondenți 
afirmă transșant că nu se vor mai interna în același spital, iar 68% ar recomanda spitalul 
respectiv și altor persoane pentru a primi îngrijire.  
 
Românii s-au obișnuit cu starea de precaritate și deficiențele din sistemul medical românesc, 
percepțiile lor actuale asupra sistemului au ca referință experiențele trecute cu același 
sistem, astfel încât modul în care se raportează la sănătate este unul mai degrabă moderat.   
 

Cetățenii simt nevoia de responsabilizare 
70% dintre respondenți sunt de acord că ministrul Sănătății trebuie să răspundă direct 
pentru calitatea serviciilor medicale din România.  
Dintre cele mai bune măsuri luate de actualul ministru, pachetul cu privire la interzicerea 
substantelor halucinogene întrunește cele mai multe opțiuni (18%), urmat de 
descentralizarea sistemului medical (15%), controalele privind prevenirea incendiilor (12%) si 
deblocarea posturilor din sănătate (10%). 
 
Sistemul medical din România rămâne în percepția publică drept unul competent, având la 
baza un prestigiu ridicat de care se bucură profesia de medic în România, dar care răspunde 
cu greu cerințelor minime de eficiență și calitate.  
Cetățenii au ajuns să considere firească acordarea de stimulente medicilor și personalului 
medical sau auxiliar pentru a primi în schimb servicii medicale corecte și, mai grav, să se 
mulțumească cu din ce în ce mai puțin. 
 


