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UNICEF este mandatat de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor 
Unite să pledeze pentru protecţia drepturilor copiilor, pentru a contribui 
la îndeplinirea nevoilor lor de bază şi pentru a-i ajuta să-şi extindă opor-
tunităţile, în vederea atingerii potenţialului lor maxim.

Având ca reper Convenţia ONU privind drepturile copilului, UNICEF se 
angajează să asigure o protecţie specială pentru cei mai defavorizaţi 
copii – victime ale sărăciei extreme, ale tuturor formelor de violenţă şi 
de exploatare şi pentru copiii cu dizabilităţi.

Suntem prezenţi în România încă din 1991, ne bazăm pe lecţiile învăţate 
în tot acest timp şi continuăm să lucrăm în parteneriat cu autorităţile 
naţionale şi locale şi organizaţiile societăţii civile din sectoare cheie pre-
cum educaţie, sănătate şi servicii sociale, concentrându-ne pe aspecte-
le trans-sectoriale privind egalitatea, genul şi sustenabilitatea. 

În dialogul nostru cu omologii naţionali, ne concentrăm, folosind date 
şi informaţii solide, pe patru domenii medicale specifice în care spri-
jinul pentru cauza copiilor din partea factorilor de decizie este extrem 
de necesar:

•  Imunizare;
•  la adolescente şi maternitatea;
•  Rolul serviciilor de asistenţă medicală comunitară pentru  

copii şi familii; 
•   Telemedicină şi sănătate la distanţă.

Deşi situaţia copiilor din România s-a îmbunătăţit constant în ultimii 30 
de ani, provocările continuă, unele dintre acestea fiind accentuate de 
pandemia de COVID-19. Pentru mulţi copii, accesul la servicii de sănă-
tate constituie o provocare cu care se confruntă zilnic, din cauza unor 
factori precum sărăcia, discriminarea sau lipsa de sprijin şi de servicii la 
nivelul comunităţii. Acest document este un apel la dialog şi acţiune.

https://www.unicef.org/child-rights-convention
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Schema de vaccinare şi datele 

În 2020, Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi 
UNICEF au făcut apel la depunerea de efor-
turi imediate în vederea vaccinării tuturor 
copiilor, pentru că datele arată că, înainte 
de pandemia de COVID-19, vaccinarea a 
stagnat la 85% timp de aproape un dece-
niu. Pandemia de COVID-19 în sine a cau-
zat, de asemenea, întreruperi în furnizarea 
şi adoptarea serviciilor de imunizare. Câ-
teva dintre acţiunile recomandate părților 
interesate de la nivel naţional sunt restabi-
lirea serviciilor, sprijinirea profesioniştilor 
din domeniul sănătăţii să comunice activ 
cu îngrijitorii pentru a le explica modul în 
care serviciile au fost reconfigurate în sco-
pul garantării siguranţei, extinderea servi-
ciilor de rutină pentru a ajunge la comuni-
tăţile neacoperite, rectificarea acoperirii şi a zonelor neimunizate.

În România, schema naţională de imunizare include vaccinuri împotriva hepatitei B, a dif-
teriei, a rujeolei, a rubeolei, a infecţiei tractului urinar, a varicelei, a tusei convulsive (per-
tussis), a tetanosului, a poliomielitei şi a oreionului. Schema urmează un calendar specific 
începând cu prima zi de viaţă şi până la vârsta de 14 ani.

Rata de vaccinare necesară pentru menţinerea imunităţii colective depinde de transmi-
sibilitatea unei anumite boli. Majoritatea infecţiilor necesită rate de imunizare de 80-90% 
pentru a menţine imunitatea colectivă. Bolile foarte contagioase, cum ar fi rujeola, nece-
sită o acoperire de 90-95%. Acest lucru înseamnă că, atunci când mai puţin de 90-95% din 
populaţie este imunizată, boli precum rujeola au potenţialul de a provoca epidemii grave.

Cele mai recente date publicate de Institutul Naţional pentru Sănătate Publică din România 
privind acoperirea vaccinală arată că pentru vaccinul BCG acoperirea este optimă (peste 
95%), în timp ce pentru toate celelalte vaccinuri ratele de acoperire sunt foarte apropiate 
de limită, fără a exista diferenţe majore între mediul urban şi cel rural:
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Type of vaccines Rată de acoperire 

(%) totală
Rată de acoperire 

(%) în mediul urban
Rată de acoperire 
(%) în mediul rural

BCG 96,8 97,1 96,3

4 doze de vaccin 
pediatric Hep B. 87,4 87,6 87

3 doze de DTPa 89,3 89,1 89,7

3 doze de VPI 89,3 89,1 89,7

3 doze de Hib 89,3 89,1 89,7

3 doze de vaccin 
pneumococic 88,1 87,9 88,3

1 doză de ROR 89,8 89,3 90,5

1 Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1272/2020 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice pentru implementarea 
programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017
2 Institutul Naţional de Sănătate Publică - ANALIZA REZULTATELOR ESTIMĂRII ACOPERIRII VACCINALE LA VÂRSTA DE 24 
DE LUNI A COPIILOR NĂSCUŢI  ÎN LUNA IULIE 2018; publicat pe 16 februarie 2021, disponibil aici

http://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-date-supraveghere/evaluarea-acoperirii-vaccinale/2278-analiza-rezultatelor-estimarii-acoperirii-vaccinale-la-varsta-de-24-luni-a-copiilor-nascuti-in-luna-iulie-2018/file
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16,8% din eşantionul chestionat a fost identificat ca fiind vaccinat incomplet în raport cu 
vârsta. Este important de menţionat este faptul că 60,4% din acest grup se află în mediul 
urban şi 39,6% în mediul rural. Principalul motiv oferit pentru schemele de imunizare 
incomplete a fost neprezentarea la programare. Vaccinul ROR (rujeolă, oreion, rubeolă) a 
înregistrat cel mai mare număr de refuzuri.

Rolul părților interesate în imunizarea de rutină

 Stabilirea politicilor naţionale şi orientare;  Responsabilitatea pentru implementa-
rea programului şi rezultate;  Responsabilitatea faţă de gestionarea resurselor pentru 
vaccinuri şi costul operaţional al programului;  Responsabilitatea pentru furnizarea de 
vaccinuri adecvate, de calitate corespunzătoare;  Monitorizarea programului şi supra-
vegherea bolilor  Campanii de comunicare.

Recomandări

Guvern:
  Crearea serviciilor de imunizare pentru livrarea eficientă a vaccinu-
rilor către toate grupurile ţintă, în special comunităţile marginalizate şi 
cele indecise, prin dezvoltarea unor microplanuri care să garanteze că 
toate comunităţile sunt incluse şi vizate;
•  Monitorizarea implementării şi a costurilor planurilor de imunizare 
şi abordarea în timp util a provocărilor raportate periodic de furnizorii 
de servicii;
•  Comunicarea şi demonstrarea eficienţei costurilor imunizării către 
populaţia generală;
• Abordarea ezitării legate de vaccinare, a percepţiilor false şi a conse-
cinţelor negative ale efectelor adverse apărute după imunizare;
•  Consolidarea înfiinţării şi funcţionării unui Grup naţional tehnic con-
sultativ pentru imunizare.

Parlament: 
  Asigurarea legăturilor oficiale între organismele naţionale tehnice, 
de reglementare şi consultative menite să contribuie la dezbaterea 
asupra proiectului de lege privind vaccinarea;
  Interacţiunea cu asociaţiile profesionale şi implicarea acestora în pla-
nificarea şi elaborarea politicilor bazate pe dovezi.
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Adolescenţa şi maternitatea - o problemă socială complexă care 
apasă pe umerii fetelor

România înregistrează a doua cea mai mare rată de sarcini în rândul adolescentelor din Uni-
unea Europeană3. Datele Eurostat despre acest subiect raportează în mod constant această 
problemă în ultimii 10 ani, corelând această situaţie cu educaţia sexuală în şcoli, atitudinea 
faţă de discutarea acestor probleme în familie, acoperirea limitată şi calitatea serviciilor de 
sănătate reproductivă şi diferenţele culturale în ceea ce priveşte vârstele tipice pentru căsăto-
rie şi formarea unei familiei, printre alţi factori.

Datele de la Institutul Naţional 
de Statistică arată că din cele 
203.109 naşteri din 2019, 713 
au fost înregistrate la mame 
tinere cu vârsta sub 15 ani şi 
18.180 de naşteri la mame cu 
vârste cuprinse între 15 şi 19 
ani4. Pentru 30 dintre mamele 
adolescente sub 15 ani, acesta 
era al doilea copil. 3.892 dintre 
mamele cu vârste cuprinse în-
tre 15 şi 19 ani erau la cel de-
al doilea copil, 717 la cel de-al 
treilea, 70 la cel de-al patrulea 
şi 11 la al cincilea.

Aceleaşi date arată că Mureş, 
Dolj şi Braşov sunt judeţele cu 
cele mai mari valori, urmate 
îndeaproape de Iaşi, Bacău, 
Bihor şi Constanţa.

Datele colectate de Institutul Naţional de Statistică nu sunt analizate în mod sistematic de către 
părțile interesate din domeniul sănătăţii şi al serviciilor sociale şi se depun eforturi limitate în 
sensul creării unor politici pentru îmbunătăţirea situaţiei. În consecinţă, astfel de date sunt ra-
reori folosite pentru luarea deciziilor privind planificarea şi elaborarea unor politici la nivel de 
sistem, iar mulţi furnizori de servicii nu folosesc aceste date pentru a planifica intervenţii locale. 

Lipsa programelor de educaţie sexuală, a serviciilor de sprijin comunitar şi a serviciilor socia-
le subfinanţate pentru adolescenţii vulnerabili, investiţiile economice limitate în comunităţile 
defavorizate – toate acestea abandonează mulţi copii şi adolescenţi într-o paradigmă a sără-
ciei, în care maternitatea adolescentelor este doar una dintre numeroasele consecinţe care 
afectează indivizii şi comunităţile. 

În 2020, Parlamentul României a modificat o lege adoptată recent privind excluderea edu-
caţiei sexuale obligatorii din programele şcolare. Legea modificată nu se mai referă la 
„educaţia sexuală”, ci vorbeşte în schimb despre introducerea în şcoli a „educaţiei pentru 
viaţă, inclusiv educaţia privind sănătatea, pentru a preveni contractarea bolilor cu transmi-
tere sexuală şi sarcinile la minori”. Părinţii trebuie, de asemenea, să-şi dea consimţământul 
în scris pentru ca tinerii să participe la aceste cursuri. Dezbaterea a inclus reprezentanţii 
Bisericii Ortodoxe Române, grupurile politice şi sociale conservatoare şi o voce foarte sla-
bă a organizaţiilor neguvernamentale care lucrează în domeniu. Preşedintele Iohannis a 
înaintat legea Parlamentului, pentru a fi reanalizată.
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3 Eurostat – Cum este să fii tânăr în Europa în prezent - date aici
4 Institutul Naţional de Statistică - TEMPO - date aici

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Being_young_in_Europe_today_-_family_and_society#Foreign-born_children_and_young_people_in_the_EU
statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Rolul părților interesate în prevenirea sarcinii în rândul adolescentelor

 Stabilirea politicilor naţionale integrate şi multidimensionale şi orientarea în domeniul 
educaţiei, al sănătăţii şi al asistenţei sociale;  Finanţarea campaniilor de educaţie continuă 
care vizează grupuri de adolescenţi şi părinţi;  Dezvoltarea unor campanii de informare 
şi de educare adaptate la caracteristicile specifice ale comunităţilor cu incidenţă ridicată 
a sarcinii în rândul adolescentelor;  Punerea la dispoziţie a unor servicii complete de 
sănătate reproductivă, contracepţie şi prevenţie, care sunt confidenţiale şi anonime 
pentru grupurile de adolescenţi. 

Recomandări

Guvern:
 Crearea şi implementarea unui Program de prevenire a sarcinii în rân-
dul adolescentelor, administrat în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi Mi-
nisterul Educaţiei. Programul ar putea include servicii directe şi subvenţii 
competitive acordate furnizorilor de servicii, organizaţiilor societăţii civile, 
şcolilor, autorităţilor locale;
•    Sprijinirea dezvoltării unei Reţele naţionale pentru îmbunătăţirea calităţii 
asistenţei medicale oferite mamelor, nou-născuţilor şi copiilor, cu obiecti-
vul specific de formare a furnizorilor de servicii medicale şi a educatorilor 
cu privire la prevenirea sarcinii în rândul adolescentelor;
•   Rafinarea strategiilor naţionale legate de dimensiunile domeniilor sănă-
tăţii, educaţiei şi asistenţei sociale, pentru a include obiective şi ţinte speci-
fice care abordează la nivel local problema sarcinii în rândul adolescentelor.

Parlament: 
 Impulsionarea legislativă pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale pri-
mare în comunităţile defavorizate reprezintă o oportunitate de a modela ser-
vicii care să răspundă nevoilor adolescenţilor;
•     Organizarea de audieri parlamentare semestriale cu privire la sănătatea 
copiilor şi a adolescenţilor, cu participarea autorităţilor naţionale şi locale şi a 
organizaţiilor societăţii civile.
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Rolul asistenţei comunitare în sănătatea copiilor şi a familiei 

Disponibilitatea serviciilor nu este uniformă pe teritoriul ţării. Distribuţia asimetrică a uni-
tăţilor de îngrijire medicală înseamnă că accesul atât la servicii primare, cât şi la servicii 
specializate este mai redus în zonele rurale, în care locuieşte 45% din populaţia României5 
şi aproape 50% din copii. Acest tipar se repetă în distribuţia inegală a medicilor6, cu pro-
bleme de acces agravate de infrastructura de transport slab dezvoltată7.

În ciuda eforturilor de a consolida ser-
viciile de asistenţă medicală primară şi 
comunitară, susţinute de Strategia naţi-
onală de sănătate 2014-2020, procentul 
cheltuielilor de sănătate pentru servici-
ile de asistenţă medicală primară şi de 
ambulatoriu rămâne al doilea cel mai 
scăzut din UE (18%, în comparaţie cu 
media de 30% din UE). De asemenea, 
România cheltuieşte foarte puţin pe 
prevenţie – 1,7% din cheltuielile totale 
de sănătate, în comparaţie cu procentul 
de 3,1% din UE8.

Accesul la serviciile de asistenţă medica-
lă primară este încă limitat de constrân-
gerile în ceea ce priveşte finanţarea şi 
furnizarea serviciilor. România se con-
fruntă cu lipsa de profesionişti şi furni-
zori în domeniul sănătăţii. Densitatea absolută a medicilor de familie a fost de 0,60 per 1.000 
de locuitori în 2013, sub media UE15 de 0,87 per 1.000 de locuitori, şi peste media UE13 de 
0,45 per 1.000 de locuitori9. Medicii generalişti au reprezentat doar 22% din forţa de muncă 
din domeniul medical în 2016, care este conformă cu media UE, dar scade de la 29% în 201010. 
Această tendinţă de scădere devine o adevărată provocare pentru eforturile continue de a 
consolida rolul serviciilor de asistenţă medicală primară.

Zonele subpopulate şi cele rurale au un număr mai mic de medici de familie decât zonele 
urbane. În cadrul a 211 autorităţi ale administraţiei publice locale, dintre care peste 90% 
sunt din zone rurale, nu există medic de familie11. Condiţiile de practică a medicinei de 
familie nu se ridică la standardele moderne pentru furnizarea unor servicii eficiente de 
asistenţă medicală primară, în special în zonele rurale. Migraţia în alte state membre UE 
pentru condiţii de lucru mai bune este o practică obişnuită, iar profesioniştii rămaşi se 
concentrează mai ales pe zonele urbane, în cea mai mare parte a ţării.

Asistenţii medicali comunitari sunt angajaţi ai sectorului de sănătate publică aflaţi în prima 
linie. Aceştia sunt membri de încredere ai comunităţilor şi reprezintă o punte între comuni-
tăţi, sistemele de sănătate, inclusiv serviciile specializate, şi autorităţi, oferind numeroase 
soluţii şi metode pentru a adresa necesitatea solicitantă de a face legătura între copiii dez-
avantajaţi, familiile acestora şi comunităţi.
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5 Institutul Naţional de Statistică: România în Cifre – raport disponibil în limba română aici
4 Ministerul Sănătăţii: Raport – Sinteza privind gradul de ocupare a personalului sanitar din sistemul naţional public de 
sănătate pentru perioada 2014-2018 – disponibil în limba română aici
6Comisia Europeană: Profilul de ţară din 2019 în ceea ce priveşte sănătatea în România – disponibil în limba engleză aici
7Comisia Europeană: Profilul de ţară din 2019 în ceea ce priveşte sănătatea în România – disponibil în limba engleză aici
8Comisia Europeană: Profilul de ţară din 2019 în ceea ce priveşte sănătatea în România – disponibil în limba engleză aici
9OMS Europa. 2017. Portalul european de informaţii din sănătate: medici generalişti per 100.000
10Comisia Europeană: Profilul de ţară din 2019 în ceea ce priveşte sănătatea în România – disponibil în limba engleză aici
11Banca Mondială: Document de informare privind programul (15 aprilie 2019) – disponibil în limba engleză aici

https://insse.ro/cms/files/publicatii/Romania_in_cifre_breviar_statistic_2018.pdf
https://insse.ro/cms/files/publicatii/Romania_in_cifre_breviar_statistic_2018.pdf
https://insse.ro/cms/files/publicatii/Romania_in_cifre_breviar_statistic_2018.pdf
https://insse.ro/cms/files/publicatii/Romania_in_cifre_breviar_statistic_2018.pdf
https://insse.ro/cms/files/publicatii/Romania_in_cifre_breviar_statistic_2018.pdf
https://insse.ro/cms/files/publicatii/Romania_in_cifre_breviar_statistic_2018.pdf
https://insse.ro/cms/files/publicatii/Romania_in_cifre_breviar_statistic_2018.pdf
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În mai 2019, Ministerul Sănătăţii a asigurat finanţare pentru 1.556 de angajaţi comunitari 
din sectorul de sănătate publică şi pentru 470 de mediatori sanitari12. Într-un raport din 
anul 2019, Ministerul Sănătăţii a enumerat ca provocări principale pentru lipsa de asistenţi 
medicali comunitari colaborarea limitată dintre instituţii, incapacitatea de a asigura pos-
turile pe termen mai lung, plata stimulentelor şi migraţia forţei de muncă fie în sistemul 
medical privat, fie în străinătate13.

Rolul părţilor interesate în dezvoltarea serviciilor de asistenţă 
medicală comunitară

 Asigurarea faptului că asistenţii medicali comunitari sunt în mod clar integraţi în cadrul 
serviciilor de asistenţă medicală primară şi că planurile naţionale de sănătate îmbunătăţesc 
calitatea serviciilor asistenţilor medicali comunitari;  Stabilirea unui cadru de comunicare menit 
să consolideze munca de colaborare şi dialogul între diferiţi parteneri şi să adreseze provocările 
complexe ale copiilor şi ale familiilor din comunităţile vulnerabile;  Crearea de sinergii şi 
dezvăluirea avantajelor intervenţiilor folosind instrumente de monitorizare şi de evaluare.

Recomandări
Guvern:
     Prioritizarea dezvoltării unei strategii naţionale privind forţa de muncă din domeniul 

sănătăţii. Ar trebui să includă politici şi strategii pentru îmbunătăţirea, menţinerea şi 
motivarea forţei de muncă din domeniul sănătăţii, precum şi luarea în considerare 
a implicaţiilor bugetare ale implementării tuturor acţiunilor necesare;

  Asigurarea unei finanţări şi a unei infrastructuri constante adecvate pentru 
programele comunitare de sănătate şi serviciile de asistenţă medicală primară;

    Introducerea serviciilor de îngrijire bazate pe echipe în comunităţile care prezintă 
vulnerabilităţi sociale şi medicale multiple, prin susţinerea implementării 
Pachetului minim de servicii stabilit prin legea nr. 231/2020;

     Dezvoltarea modulelor de instruire online pentru asistenţii medicali comunitari care 
integrează atât competenţe de asistenţă clinică, cât şi de implicare a comunităţii. 
Competenţele de asistenţă clinică includ evaluarea sănătăţii, gestionarea bolilor, 
identificarea cazurilor, gestionarea cazurilor, observarea şi tratamentul în funcţie de 
responsabilităţile delegate etc.  Competenţele de implicare a comunităţii ar trebui 
să se concentreze pe abilităţile care favorizează sensibilitatea culturală, identificarea 
liderilor şi a campionilor, abilităţile de negociere, utilizarea diferitelor instrumente 
pentru colectarea şi analiza datelor.

Parlament: 
    Exercitarea funcţiei de supraveghere parlamentară în timpul activităţilor la nivelul 

circumscripţiei electorale, prin monitorizarea modului în care angajamentele şi 
strategiile naţionale sunt puse în practică la nivel local, în judeţele de origine ale 
deputaţilor.

   Stimularea dezbaterilor despre copii, familii şi comunităţi, precum şi despre ce 
pot face serviciile de sănătate şi asistenţii medicali comunitari pentru a promova 
practici care să menţină familiile şi copiii în siguranţă şi sănătoşi.

12 Ministerul Sănătăţii: Comunicate de presă – Guvernul României a aprobat astăzi Hotărârea de Guvern pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară (23 mai 
2019) – disponibil în limba română aici
 13Ministerul Sănătăţii: Raport – Sinteza privind gradul de ocupare a personalului sanitar din sistemul naţional public de 
sănătate pentru perioada 2014-2018 – disponibil în limba română aici

http://www.curteadeconturi.ro/Publicatii/sinteza12062019.pdf
http://www.curteadeconturi.ro/Publicatii/sinteza12062019.pdf
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Telemedicină şi sănătate de la distanţă 

Telemedicina, telesănătatea sau sănătatea de la distan-
ţă („eHealth”) se referă la furnizarea de servicii clinice 
de la distanţă, între pacient şi furnizorul de asistenţă 
medicală, cu ajutorul mijloacelor electronice audio-vi-
zuale. Numeroasele definiţii evidenţiază, însă, faptul 
că telemedicina este o ştiinţă deschisă, aflată în 
continuă evoluţie, întrucât încorporează 
noi progrese tehnologice şi răspunde 
şi se adaptează nevoilor medicale în 
schimbare şi contextelor societăţilor. 
Serviciul de sănătatea de la distan-
ţă („eHealth”) este pus la dispoziţie 
prin intermediul aplicaţiilor integrate 
în mediul medical şi include tehnolo-
gii informatice şi de comunicare.

Chiar dacă a fost raportată şi utilizată încă de la începutul anilor 2000, telemedicina 
a avansat rapid, atât la nivel mondial, cât şi la nivel naţional, în timpul pandemiei de 
COVID-19. Măsurile propuse pentru a reduce răspândirea coronavirusului care vizează 
distanţarea socială au determinat furnizorii de servicii medicale să abordeze accesul pa-
cienţilor la asistenţă medicală prin transformarea modului în care aceasta este oferită. 
După câteva luni de pandemie de COVID-19, mulţi medici primari au raportat faptul că în 
activitatea lor era inclusă şi telemedicina ca activitate de rutină.

În prezent, adevăratul rol al telemedicinei constă în facilitatea pe care aceasta o oferă pa-
cienţilor şi practicienilor, prin evitarea necesităţii unei vizite fizice pentru a primi sfaturi 
medicale sau tratament.

Practica actuală din România este mai degrabă axată pe abordări individuale, fiind ca-
racterizată în primul rând de programările cu prezență fizică la medicul de familie. Cu 
toate acestea, telemedicina are potenţialul de a include mai multe practici/ instituţii/ 
organizaţii şi situaţii de asistenţă medicală într-o singură reţea virtuală. Această reţea 
poate include, de asemenea, locaţii fizice din diferite regiuni: clinici, centre de prevenţie, 
cabinete private ale medicilor, servicii medicale specializate pe diferite boli. Schemele 
de asistenţă ar putea fi astfel adaptate nevoilor comunităţii, în special în zonele vulnera-
bile cu acces limitat la serviciile medicale obişnuite.

În 2020, Guvernul României a adoptat un act legislativ (Ordonanţa de urgenţă nr. 
196/2020) care defineşte şi stabileşte cerinţele legale ce recunosc telemedicina ca servi-
ciu medical. Actul stipulează că telemedicina respectă toate prevederile legale privind 
prestarea de servicii medicale, astfel cum impune Legea nr. 46/2003. Legea care vizează 
aprobarea OUG nr. 196/2020 este în prezent dezbătută la Camera Deputaţilor, în Parla-
mentul României.

Proiectul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă include dezvoltarea unei politici 
publice privind sănătatea de la distanţă („eHealth”) şi aplicarea mediului legal pentru 
extinderea telemedicinei. Propunerea include, de asemenea, decontarea serviciilor de 
telemedicină din bugetul asigurărilor sociale de sănătate.

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19111
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19111
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Rolul părților interesate în dezvoltarea telemedicinei şi a sănătăţii 
de la distanţă („eHealth”)

 Să analizeze şi să identifice priorităţile ale serviciilor de sănătate de la distanţă („eHealth”), 
noile domenii de lucru şi consolidarea parteneriatelor;  Să propună mecanisme pentru 
mobilizarea resurselor în sprijinul serviciilor de telemedicină şi de sănătate de la distanţă 
(„eHealth”);   Să promoveze standarde de siguranţă, de securitate, de confidenţialitate, 
de interoperabilitate şi de utilizare etică a datelor în cadrul şi în afara sectorului sănătăţii.

Recomandări
Guvern:

    Coordonarea investiţiilor în abordări bazate pe dovezi pentru a evalua, 
a promova şi a disemina tehnologii noi şi inovatoare de sănătate de la 
distanţă („eHealth”) pentru serviciile medicale la scară naţională;
    Convocarea unor grupuri care includ mai părți interesate şi explorarea 
unor moduri noi de colaborare, cu scopul de a sprijini extinderea soluţiilor 
medicale digitale şi inovarea pentru serviciile care răspund nevoilor 
copiilor şi familiilor acestora;
    Analizarea şi documentarea cu privire la întreprinderile nou-înființate 
(„start-up”) la nivel național care lucrează la soluţii inovatoare, pentru a 
le identifica pe cele care pot avea un impact durabil asupra sănătăţii şi a 
bunăstării comunităţilor vulnerabile;
       Promovarea şi facilitarea competenţelor medicale digitale în programele 

de educaţie şi de formare a tuturor profesioniştilor din domeniul sănătăţii şi 
a angajaţilor din serviciile conexe.

Parlament: 
    Verificarea, dezvoltarea şi/ sau revizuirea legilor şi politicilor specifice, 
dacă este necesar, în ceea ce priveşte confidenţialitatea datelor, securitatea, 
confidenţialitatea, standardizarea, schimbul, accesibilitatea şi interoperabi-
litatea, cu scopul de a crea un mediu legal de susţinere şi siguranţă pentru 
serviciile de telemedicină şi de sănătate de la distanţă („eHealth”);
    Colaborarea cu autorităţile guvernamentale şi locale din judeţul de origi-
ne al deputaţilor pentru ca transformarea digitală a domeniului sănătăţii să 
fie prioritizată la nivel naţional şi local.


