ALEGERI

PLATFORMELE PRINCIPALELOR PARTIDE
cu privire la

PARLAMENTARE
2016

Îndrăznește să crezi în România
De la 1 ianuarie 2018, creșteri
salariale pănă la €1.200 pentru un
medic rezident, €3.600 pentru ATI,
tichete de vacanță și
subvenționarea chiriilor pentru
medici.
Până în 2020, înființarea a opt
spitale regionale și a Spitalului
Republican "Carol Davila" în
București, până în 2020 - spital
clinic și universitar, centru de
urgență și cercetare, cu peste
2.500 de paturi și cu un campus
medical.
Program Național de Dotare cu
Ambulanțe care prevede înnoirea
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SĂNĂTATE

Reclădire națională
Dublarea salariilor medicilor de la 1
iulie 2017. Creșterea salariilor
asistenților medicali în medie cu 20%,
anual, începând cu 1 iulie 2017 până la
dublarea acestora.
Programul „Casa Medicului“: construirea
a circa 900 imobile adecvate pentru
asistență sanitară primară și locuință
pentru medicii comunității rurale și mici
urbane.
Construirea a opt spitale regionale cu
specific de urgență la Cluj Napoca, Iași,
Craiova, Timișoara, Constanța, Tîrgu
Mureș, sectoarele 3 și 6 din București
pentru care există documentație.

În sfârşit ai cu cine
Instituirea unor mecanisme de plată
bazate pe rezultatele actului medical și
performanțele înregistrate, și nu pe sume
fixe (de ex: salarii).
Analizarea rețelei de spitale din România.
Creşterea pe termen lung a finanțării
sănătăţii și acordarea 6% din PIB în
următorii 2 – 4 ani.
Medicina primară ca bază a sistemului,
să asigure un acces universal și fără
bariere al populației la servicii medicale
de bază.
Creșterea cotei-părți a alocărilor
financiare pentru dezvoltarea
medicinei de familie, dotarea cu

Redăm România Românilor
Cointeresarea medicilor să
locuiască și să activeze în
mediul rural.
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treptată a parcului de ambulanțe și
o ambulanță pentru urgențe
medicale în fiecare comună.

Programe naţionale de prevenţie și
educaţie pentru sănătate, gratuite pentru
toți cetățenii indiferent că sunt sau nu
asigurați. Programe de asistență medicosocială pentru categorii defavorizate.
Actualizarea bianuală a listei de
medicamente.
Extinderea sistemului de sanatate in
zonele rurale.
Înființarea unor secții de medicină
sportivă în cadrul spitalelor județene,
acolo unde nu există policlinici sportive.
Dezvoltarea politicilor de sănătate în
parteneriat cu mediul academic,
organizaţiile de pacienţi, fundaţiile,
organizaţiile profesionale.
Intocmirea Hărtii Globale de Acces care
să cuprindă ansamblul de măsuri de
îngrijire la nivel teritorial aflate la
dispoziția cetățenilor.
Dezvoltarea turismului medical în
domenii precum stomatologia, chirurgia
plastică sau recuperarea.
Extinderea programului naţional de
imunizări prin introducerea gratuită a
unor noi vaccinuri, conform practicilor din
UE.
Acces universal şi gratuit la servicii de
planificare familială.
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aparatura medicală necesară și
stimulente financiare pentru medicii din
zonele rurale. Accent pe zonele rurale și
îndepărtate.
Bonusuri în schimbul practicării unui
număr de ani de medicină în mediul rural.
Colectarea, publicarea și actualizarea
regulată a datelor statistice privind
nevoile de sănătate ale populației și
fundamentarea deciziilor de
cheltuire/investiții pe baza acestor date și
evidențe științifice.
Plan Național al Serviciilor Spitalicești
(Spitalelor) - aliniat strategiilor de
anvergură internațională cu menținerea
prestării serviciilor la nivel central în
capitală și în centre regionale.
Crearea unor centre de excelenţă.
Punerea pe rol a spitalelor generale mai
mici.
Instituirea de management profesionist
al spitalelor și descentralizarea
managementului sănătății.
Alocarea de fonduri pentru crearea de
aplicații pentru managementul spitalelor
și pentru interacțiunea cu pacienții și
informarea lor.
Delegarea clară a responsabilității
pentru deciziile de investiții.
Investițiile în educație de calitate, în
creștere profesională și de carieră, și în
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Introducerea unor programe de
screening la nivel naţional.
Reclădirea unei reţele de asistenţă
medicală pentru elevi şi studenţi
(cabinete medicale în şcoli şi universităţi).
Introducerea unui plan serios de
combatere a obezităţii la copii.
Introducerea unui program de profilaxie
pentru elevi în patologia dentară,
redeschiderea cabinetelor stomatologice
şcolare, înfiinţarea unui program naţional
de prevenţie în stomatologie şi protezare
stomatologică gratuită pentru vârstnici și
persoane cu venituri reduse.
Dezvoltarea programelor de prevenţie şi
depistare precoce a bolilor, cu impact
major asupra indicatorilor stării de
sănătate.
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politici de angajare și menținere a
personalului bazate pe stimulente
financiare, sociale și profesionale.
Intensificarea campeniilor de informare a
populației și programe de prevenire.

