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Către,

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
În atenția Domnului Ministru Dan Vîlceanu

Stimate Domnule Ministru,

Referitor la consultarea publică a Programului Operațional Sănătate 2021-2027,
versiunea 10 noiembrie 2021, vă transmitem punctul de vedere și observațiile
Consiliului Județean Harghita pe această temă :

Consiliului Județean Harghita acordă prioritate deosebită îmbunătățirii accesului
populației la servicii medicale de calitate, prin dezvoltarea infrastructurală a unităților
sanitare, extinderea serviciilor medicale, dezvoltarea personalului medical și a
echipamentelor din unitățile sanitare, promovarea prevenției și prin exploatarea
posibilităților oferite pentru recuperare și tratament în centrele balneare specifice
zonei.

Astfel, în privința versiunii actualizate a Programului Operațional Sănătate din data de
10 noiembrie 2021, prin prezenta Vă transmitem propunerile și observațiile

formulate referitor la dezvoltarea serviciilor de sănătate, în vederea includerii
acestora în documentul final Programul Operațional Sănătate 2021-2027:

2.1 Prioritatea 1 : Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară,
comunitară și serviciilor oferite în regim ambulatoriu :

Pe lângă investiții în infrastructura cabinetelor medicilor de familie, propunem
sprijinirea autorităților administrației publice locale în vederea construirii unor spații
locative pentru medici în zonele cu deficit de medici, menite să reducă exodul lor.

În vederea

îmbunătățirii accesului populației la serviciile medicale primare,

considerăm de importanță majoră dezvoltarea și organizarea rețelei de asistenți
medicali comunitari la nivelul tuturor comunităților și a mediatorilor sanitari, în
cazul comunităților rromi, extinderea rețelei existente prin angajări, formare de
personal și asigurarea dotărilor necesare medicale și IT.

Concomitent cu dezvoltarea asistenței medicale școlare considerăm de importanță
majoră pentru starea de sănătate a populației si a generaților viitoare educația
pentru sănătate continuă și campaniile de conștientizare la toate nivelurile de
educație, de la grădiniță până la seniori, prin crearea de programe educaționale
întocmite de specialiști în domeniul medical, accesibile și în limbile minorităților,
inclusiv romani, crearea infrastructurii necesare, asigurarea personalului necesar și
asigurarea sustenabilității prin asigurarea cheltuielilor de funcționare.

2.2 Prioritatea 2 : Servicii de reabilitare, paliație și îngrijiri pe termen lung adaptate
fenomenului demografic de îmbunătățire a populației, impactului dizabilității și
profilului epidemiologic al morbidității :

Considerăm de importanță semnificativă exploatarea posibilităților oferite de zona
noastră în ceea ce privește metodele de recuperare și tratament în centre balneare,
specifice zonei. De aceea propunem sprijinirea dezvoltării și reabilitării centrelor
balneare, care pot oferi servicii de reabilitare/recuperare, servicii de paliație și
îngrijire medicală pe termen lung. Această propunere este în concordanță și cu
Prioritatea 3. , acțiuni FSE+ , punctul C, „Implementarea de programe de schimbare a
stilului de viață și aplicarea de politici de încurajare a unei vieți sănătoase, inclusiv
implementarea de măsuri de prevenție”

2.3 Prioritatea 3 : Creșterea eficacității sistemului medical pentru prevenție,
diagnostic și tratament precoce al bolilor prioritare prin investiții în servicii și
infrastructură :

Pentru implementarea programelor de screening populațional propunem crearea
unei infrastructuri mobile de screening și diagnostic în coordonarea spitalelor
județene de urgență, care să coordoneze pe teritoriul județelor campanii de
screening în cabinete stomatologice mobile, în domeniul oncologiei, a bolilor
cardiovasulare, bolilor cronice și a patologiilor neurovasculoare, respectiv dotarea
acestora cu laboratoare mobile, asigurând sustenabilitatea cheltuielilor de
funcționare a acestora.

Permiteți-ne să apelăm la sprijinul Dumneavoastră pentru introducerea în
documentul final al Programului Operațional Sănătate 2021-2027 a propunerilor
făcute de Consiliului Județean Harghita, subliniind importanța acestora în planurile de
dezvoltare a sistemului de servicii de sănătate a județului Harghita.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat!

Cu stimă,

Borboly Csaba
Președinte
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