
Împreună pentru o lume mai echitabilă și mai sănătoasă !

Ziua Mondială a Sănătății, 7 aprilie 2021

Direcția de Sănătate Publică județul Hunedoara
Compartiment Evaluare și Promovare a Sănătății și Educație pentru Sănătate



• Tema
Construirea unei lumi mai echitabile și mai sănătoase

• Sloganul
Împreună pentru o lume mai echitabilă și mai sănătoasă !

• Durata
7 aprilie -12 decembrie 2021

• Scopul
Creșterea gradului de conștientizare, promovarea publică, implicarea

factorilor de decizie guvernamentali și crearea de parteneriate pentru a
aborda inechitățile în materie de sănătate

Tema, sloganul, durata și scopul



Obiectivele 

Creșterea nivelului de informare cu privire la:

1. Determinanții sociali ai stării de sănătate ai populației vulnerabile (aprilie)

2. Starea de sănătate și percepția acesteia în rândul populației vulnerabile comparativ
cu populația generală (mai)

3. Problematica asigurării accesului la servicii pentru populația vulnerabilă (iunie)

4. Comportamentele cu risc pentru sănătate în rândul populației vulnerabile (iulie)

5. Automedicația și consumul de antibiotice la populația vulnerabilă (august)

6. Starea de sănătate a femeilor din comunitățile vulnerabile, inclusiv sănătatea
reproducerii (septembrie)

7. Starea de sănătate a copiilor în comunitățile vulnerabile (octombrie)

8. Drepturile la sănătate și la servicii de sănătate ale populației vulenerabile
(noiembrie)



Calendarul campaniei 

Luna Mesaj principal 

Aprilie Ministerul Sănătățiii - pentru sănătate în toate politicile !

Mai Să cunoaștem starea de sănătate în comunitățile
vulnerabile ! Să acționăm pentru reducerea inechităților !

Iunie Accesul la servicii de sănătate - dreptul tuturor ! 

Iulie Să cunoaștem riscurile pentru sănătate - să știm să  
prevenim!

August Automedicația și consumul de antibiotice - să cunoaștem 
recomandările personalului medical!

Septembrie Sănătatea femeilor – drepturi și responsabilități!

Octombrie Sănătatea copiilor din comunitățile vulnerabile contează! 
Să acționăm pentru reducerea inechităților !

Noiembrie Persoanele  din comunitățile vulnerabile au dreptul la 
sănătate! Să acționăm pentru reducerea inechităților !

• Perioada de implementare a campaniei:
7 aprilie - 12 decembrie 2021

• Lunar se vor derula activități sub sloganul
general ”Împreună pentru o lume mai
echitabilă și mai sănătoasă!” cu mesajul
principal adecvat obiectivelor, conform
tabelului



Ministerul Sănătățiii - pentru sănătate în toate politicile !

Aprilie  2021 

Grupuri țintă 

• Medicii de familie

• Asistenții medicali comunitari

• Mediatorii sanitari

• Decidenții din primării și alte
autorități publice locale

• Decidenții din sectoarele muncii și
protecției sociale, educației,
dezvoltării, lucrărilor publice și
administrației, mediului
înconjurător și apelor și energiei

Mesaje 

• Sănătatea persoanelor vulnerabile este și responsabilitatea
sectoarelor:

• muncii și protecției sociale

• educației

• dezvoltării

• lucrărilor publice și administrației,

• mediului înconjurător și apelor

• energiei



CERCETAREA : EVALUARE DE NEVOI ŞI COMPORTAMENTE 

LA RISC PENTRU SĂNĂTATE ÎN POPULAȚIA VULNERABILĂ din februarie 2020 

şi-a propus să identifice prezenţa factorilor de risc comportamentali asociaţi diferitelor 

probleme de sănătate întâlnite frecvent în populaţia din România şi foarte probabil şi 

în populaţia vulnerabilă. Acest studiu este o continuare a cercetării realizate în cadrul 

proiectului RO 19.03 “Intărirea rețelei de mediatori sanitari romi pentru îmbunătățirea 

stării de sănătate a populației rome” finanțat din granturi norvegiene 2009-2014, 

bazându-se pe aceeași metodologie, dar extinzând populația studiată la întraga 

populație vulnerabilă, nu numai la cea de romi.

Se consideră populație vulnerabilă (marginalizată), acea populație fie din mediul rural, fie din urban 

(roma sau non-roma) care trăiește în gospodării cu venituri mici, cu un nivel scăzut de educaţie şi competenţe 

relevante pentru piaţa forţei de muncă, locuiesc în zone expuse la diferite pericole de mediu şi unde serviciile 

publice sunt de slabă calitate, sau nu sunt deloc.

Un aspect important urmărit în cadrul acestei cercetări este acela de a contribui la reactualizarea cadrului 

legislativ care să ducă la îmbunătăţirea accesului populației vulnerabile la serviciile de sănătate şi la creşterea 

capacităţii autorităţilor locale de a aborda problemele de sănătate în comunităţile vulnerabile (inclusiv romi).

Cunoaşterea nevoilor în ceea ce priveşte starea de sănătate a populaţiei vulnerabile trebuie să constituie 

punctul de plecare pentru orice intervenţie care are ca scop imbunătăţirea sănătăţii atât la nivel individual cât şi 

populaţional. Lipsa datelor referitoare la nevoile de sănătate şi la comportamentele adoptate în comunitităţile 

vulnerabile legate de starea de sănătate a constituit întotdeauna un punct vulnerabil în proiectarea unor intervenţii 

eficace



⚫ Obiectivele evaluării nevoilor de sănătate şi a comportamentelor la risc 
pentru sănătate au fost:

⚫ Evaluarea stării de sănătate auto-percepute a populației (adulți și copii) și evidențierea bolilor cu frecvență mare în 
populația vulnerabilă.

⚫ Evaluarea comportamentelor la risc ale populaţiei pentru sănătate, sănătatea mamei şi copilului, sănătatea reproducerii 
și a determinanților sociali cu impact asupra sănătații.

⚫ Evaluarea cunoştintelor populaţiei privind factorii de risc comportamentali pentru sănătatea adulților, a mamei şi 
copilului, sănătatea reproducerii.

⚫ Identificarea principalelor bariere în accesarea serviciilor medicale de către populaţia vulnerabilă.

⚫ Determinarea gradului de preocupare față de propria sănătate a populaţiei incluse în studiu

⚫ Evidenţierea aspectelor de sănătate comunitară care pot fi îmbunătăţite prin intervenţia echipei de asistenţă medicală 
comunitară la nivelul comunităţilor,



Teme de interes ale studiului:

- Determinanţi socio-economici ai stării de sănătate
- Probleme de sănătate şi autoaprecierea stării de sănătate
- Comportament in ceea ce priveste accesarea serviciilor medicale (de tip preventiv şi
curativ)
- Starea de sănătate a copilului şi comportament preventiv în domeniul sănătăţii copilului
- Starea de sănătate a femeii/mamei şi comportament preventiv în domeniul sănătăţii
femeii/mamei
- Utilizarea serviciilor medicale adresate mamei şi copilului
- Cunoştinţe şi comportamente la risc pentru sănătate privitoare la fumat
- Cunoştinţe şi comportamente la risc pentru sănătate – obiceiuri alimentare
- Cunoştinţe şi comportamente la risc pentru sănătate – consum alcool
- Cunoştinţe şi comportamente la risc pentru sănătatea reproducerii



CONCLUZII
Lipsa locului de muncă, nivelul educației, venitul, locuința, accesul la apă de 

băut, hrană și energie electrică, au un impact considerabil asupra sănătății, în timp ce 

factori precum utilizarea serviciilor medicale au adesea un impact mai mic.

Din 1645 de persoane vulnerabile intervievate din 28 de județe:

► 53,5% din bărbați și 72% din femei nu sunt angajați în muncă;

► 29% din bărbați și 16% din femei sunt pensionari sau beneficiari de măsuri 

de protecție socială

► 6,3% din bărbați și 14% din femei nu au beneficiat de nici o formă de 

învățământ

► 72% din familii au un venit lunar net sub 1300 lei și 40% din familii trăiesc 

cu mai puțin de 500 lei pe lună

► 41,8% din familii trăiesc  într-o locuință sub-standard, 2,8% trăiesc în barăci 

sau locuințe improvizate iar 20% din familii locuiesc cu mai mult de 7 persoane

► 40% din persoanele vulnerabile nu au acces la apă de băut în condiții 

standard

►80% din persoanele vulnerabile nu au acces la curent electric în condiții 

standard



RECOMANDĂRI

În urma realizării cercetării au rezultat o serie de recomandări privind îmbunătăţirea 

activităţii de asistenţă medicală comunitară, precum:

► Necesitatea unei abordări intersectoriale şi de integrare a echipei comunitare ca să poată răspunde 

problemelor cuprinzătoare (medicale, sociale, locuință etc) cu care se confruntă comunităţile vulnerabile;

► Sporirea numărului de asistenţi medicali comunitari și mediatori sanitari (unde există o populație de 

etnie romă de cel puțin 700 persoane), acolo unde există comunităţi neacoperite;

► Distribuirea posturilor de asistenţi medicali comunitari și mediatori sanitari, în conformitate cu

necesităţile din teren și cu Planurile;

► Întărirea coordonării programului de asistenţă medicală comunitară;





Să cunoaștem starea de sănătate în comunitățile vulnerabile ! 
Să acționăm pentru reducerea inechităților !

Mai 2021 

Grupuri țintă 

• Medicii de familie

• Asistenții medicali comunitari

• Mediatorii sanitari

• Decidenții din primării și alte
autorități publice locale

• Sănătatea persoanelor vulnerabile contează!

• Doar împreună putem acționa pentru o comunitate mai

echitabilă și mai sănătoasă - Acționează și tu, pentru a

reduce inechitățile în comunitățile pentru care lucrezi.

• Evaluează care sunt nevoile de sănătate ale persoanelor

vulnerabile din aceste comunități - Acționează și tu,

pentru ca persoanele din întreaga comunitate să poată

beneficia de serviciile de sănătate preventive și curative de

care au nevoie.

Mesaje



Grupuri țintă 

• Medicii de familie

• Asistenții medicali comunitari

• Mediatorii sanitari

• Decidenții din primării și alte autorități
publice locale

Accesul la servicii de sănătate- dreptul tuturor ! 
Iunie 2021 

Mesaje

• Toate persoanele vulnerabile au dreptul la ocrotirea

sănătății!

• Informați- le despre dreptul de a:

• avea asigurare de sănătate

• se înscrie pe lista unui medic de familie chiar dacă nu

au asigurare de sănătate

• beneficia de:
• servicii de sănătate preventive, curative și de urgență

• servicii de sănătate furnizate de asistenții medicali

comunitari și de asistența mediatorilor sanitari

• de servicii din programele naționale de sănătate ale 

Ministerului Sănătății și CNAS 



Grupuri țintă 

• Medicii de familie

• Asistenții medicali comunitari

• Mediatorii sanitari

• Decidenții din primării și alte
autorități publice locale

Să cunoaștem riscurile pentru sănătate -
să știm să  prevenim!

Iulie  2021 

Mesaje 

• Riscurile pentru sănătatea persoanelor vulnerabile sunt

importante!

• Evaluează care sunt aceste riscuri la persoanele din comunitățile

pentru care lucrezi - Acționează și tu, pentru ca persoanele din

întreaga comunitate să poată beneficia de informare, intervenții

preventive și îndrumare către serviciile de sănătate de care au

nevoie.

• Doar împreună putem acționa pentru o comunitate mai

echitabilă și mai sănătoasă - Acționează și tu, pentru a reduce

inechitățile în comunitățile pentru care lucrezi.



Grupuri țintă 

• Medicii de familie

• Asistenții medicali comunitari

• Mediatorii sanitari

• Farmaciștii

Automedicația și consumul de antibiotice – să
cunoaștem recomandările personalului medical!

August 2021 

Mesaje 

• Utilizarea nesigură a medicamentelor afectează persoanele vulnerabile!
• Informează-le despre importanța medicației la prescripția medicului și

recomandărilor personalului sanitar!
• Înainte de a le prescrie, elibera sau administra medicația, verifică dacă:

• medicația este potrivită pentru pacient
• calea de administrare a medicamentului este corectă
• dozele administrate sunt adecvate
• intervalul de administrare prescris este optim.

• După prescriere și la eliberarea medicației, informează pacientul cum să
își administreze corect medicamentele!

• Doar împreună putem acționa pentru o comunitate mai echitabilă și mai
sănătoasă - Acționează și tu, pentru a reduce inechitățile în comunitățile
pentru care lucrezi.



Grupuri țintă 

• Medicii de familie

• Asistenții medicali comunitari

• Mediatorii sanitari

• Decidenții din primării și alte
autorități publice locale

Sănătatea femeilor – drepturi și responsabilități!
Septembrie  2021 

Mesaje

• Toate femeile din comunitățile vulnerabile au dreptul

la sănătate!

• Acționează și tu pentru ca femeile din comunitatea

pentru care lucrezi să poată beneficia de informare

privind sănătatea lor, inclusiv sănătatea reproducerii,

intervenții preventive și îndrumare către serviciile de

sănătate de care au nevoie!

• Doar împreună putem acționa pentru o comunitate

mai echitabilă și mai sănătoasă - Acționează și tu,

pentru a reduce inechitățile în comunitățile pentru

care lucrezi.



Grupuri țintă 

• Medicii de familie

• Asistenții medicali comunitari

• Mediatorii sanitari

• Decidenții din primării și alte
autorități publice locale

Sănătatea copiilor din 
comunitățile vulnerabile contează!  

Să acționăm pentru reducerea inechităților! 
Octombrie 2021

Mesaje 

• Copiii din comunitățile vulnerabile au dreptul la sănătate! 

• Evaluează care sunt nevoile de sănătate ale copiilor din aceste 

comunități!

• Acționează și tu, astfel încât copiii din întreaga comunitate să

poată beneficia de sănătate preventive și curative de care au

nevoie!

• Doar împreună putem acționa pentru o comunitate mai

echitabilă și mai sănătoasă - Acționează și tu, pentru a reduce

inechitățile în comunitățile pentru care lucrezi.



Persoanele  din comunitățile vulnerabile
au dreptul la sănătate.

Să acționăm pentru reducerea inechităților !
Noiembrie 2021 

Grupuri țintă 

• Persoanele  din comunitățile 
vulnerabile 

Mesaje 

• Ai dreptul la sănătate!

• Ai dreptul să fii pe lista unui medic!



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Compartiment Evaluare și Promovare a Sănătății și Educație pentru Sănătate

DIRECTOR EXECUTIV, MEDIC ȘEF DEPARTAMENT 

S.S.P.,

Ec. Mezei Ioan-Sebastian Dr. Ghiară Oana

COORDONATOR C.E.P.S.E.S., COORDONATOR P.N.V,

Dr. Roșca Daniela Dr. Birău Cecilia
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