Consiliul Judeţean Harghita

P.3.4. Extinderea și modernizarea infrastructurii de sănătate, creșterea accesului și
îmbunătățirea serviciilor de sănătate, cercetare-dezvoltare, inovare în sănătate
Obiectivul strategic: Îmbunătățirea accesului, a eficienței și calității serviciilor
medicale oferite populației inclusiv prin dezvoltarea de noi instrumente bazate pe CDI
– prin Definirea domeniului „sănătate, publică” ca domenii strategice prioritare în
PDR în contextul epidemiologic actual și de viitor (previzibil)
-

-

-

-

-

-

Dezvoltarea și organizarea rețelei de medicină comunitară la nivelul tuturor
comunităților (extindere prin angajări, formarea personalului și asigurarea
dotărilor medicale și IT) în cele trei domenii cheie:
o asistența medicală comunitară
o asistența medicală școlară și
o mediatorii sanitari rromi
Educația pentru sănătate obligatorie și continuată la toate nivelele de educație
existente de la grădiniță până la seniori (Long Life Learning), prin:
o crearea de programe întocmite de specialiști în domeniul medical
accesibile și în limbile minorităților, inclusiv romani
o crearea infrastructurii necesare și personalului de suport
o asigurarea sustenabilității prin asigurarea cheltuielilor de funcționare.
Dezvoltarea și reabilitarea turismului de sănătate și balnear, domeniu care ar
putea deveni domeniu economic strategic, care să asigure sustenabilitate
economică atât a județului HR, cât și a regiunii, dar cu prețul unor investiții
majore și reconstrucții totale.
Crearea unui plan de reconstrucție județean pentru reabilitarea și extinderea
infrastructurii imobiliare medicale învechite, degradate care să includă
infrastructura de spital, ambulatoriul de specialitate, cabinete medicale și
stomatologice școlare, respectiv cabinetele medicale de familie din mediul
rural. Asigurarea fondurilor pentru reconstrucția acestor imobile în urma unei
prioritizări în funcție de rolul lor strategic din fiecare județ.
crearea unei infrastructuri mobile de screening și diagnostic în domeniul
oncologiei și bolilor cardiovasculare (achiziționarea de laboratoare mobile,
cabinete-container mobile și asigurarea sustenabilității cheltuielilor de
funcționare, respectiv al unor cabinete stomatologice mobile pentru prevenție
și diagnostic stomatologic infantil).
Sprijinirea APL în vederea construirii unor spații locative pentru medici în
zonele cu deficit de medici și asigurarea unor facilități medicilor, menite să
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reducă exodul lor (terenuri de construcție, materiale de construcție, sprijin
pentru achiziționarea unor dotări medicale, etc.)
Asigurarea condițiilor sanitare și de igienă și a asistenței medicale pentru
comunitățile defavorizate de rromi.

În domeniul formării și educării personalului UAT pentru un stil de viață sănătos
(menționat în draftul ADR), credem că nu ar rezolva eficient problema multiplicării
cunoștințelor în folosul comunității. În accepțiunea noastră ar fi de preferat crearea
unor structuri specializate comunitare pentru sănătate în fiecare UAT cu personal
dedicat și specializat în administrarea serviciilor de sănătate publică, respectiv alte
domenii medicale comunitare, personal specializat, care este disponibil de mai mulți
ani și în România.
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