
#1 / BUGET / FINANŢARE

Primele 3 proceduri de inseminare in vitro 
vor � gratuite şi achitate din bugetul de 
stat printr-un program național special

Plan Național al Serviciilor Spitalicești 
(Spitalelor), care să �e aliniat strategiilor de 
anvergură internațională 

Creșterea bugetului pentru sănătate de 
la 4,8% din PIB (2016) până la 6,4% din 
PIB în 2020

Buget multianual pentru vaccinurile 
incluse în planul național

Repornirea producției de vaccinuri și 
dezvoltarea Institutului Cantacuzino 
pentru asigurarea independenței în 
domeniul producției vaccinurilor - 
obiectiv strategic național 

Revizuirea sistemului de salarizare 
Nivelul salariilor de la 1 ianuarie 2018;
1.200 € brut - medic rezident
2.650 € brut - medic specialist gr V, clinic
3.377 € brut - medic primar gr V, clinic
3.600 € brut - medic primar gr V, 
ATI/urgență
0% impozitul pe venit

în aceste sume nu sunt cuprinse celelalte 
venituri care provin din gărzi, tichete de 
masă și vacanță, sporuri etc.
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#2 / PROGRAME NAŢIONALE

Primele 3 proceduri de inseminare in vitro 
vor � gratuite şi achitate din bugetul de 
stat printr-un program național special

Plan Național al Serviciilor Spitalicești 
(Spitalelor), care să �e aliniat strategiilor de 
anvergură internațională 

Repornim Programul Național pentru 
vindecarea bolnavilor de Hepatită C - 
2017-2020. Vor � incluși toți pacienții cu 
gradul F3. Cel puțin 10.000 de pacienți 
vor � tratați în 2017.

Programul Național de Dotare cu 
Ambulanțe

Introducerea unor noi programe 
naționale

Asigurarea �nanțării integrale pentru 
toate serviciile medicale aferente unei 
boli �nanțate printr-un program național

Introducerea contractelor pentru 
programele naționale de tip cost (cel mai 
mic cost) - volum (acces egal pentru toți 
pacienții ) - rezultat (plata în funcție de 
rezultatele terapeutice și/sau 
îmbunătățirea calității vieții)
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Construirea a 8 spitale regionale, din care 2 în 
București. 

Dimensionarea și plasarea geogra�că a 
rețelei de spitale din România în concordanță 
cu nevoile pacienților și cu distribuția lor pe 
teritoriul țării.

Alocare de fonduri pentru crearea de 
aplicații de management al spitalelor și 
clinicilor (+informarea pacienților).

Dosar electronic pacienți; conține toate 
tratamentele, medicamentele și intervențiile, 
indiferent de furnizorul serviciilor.

De�nirea strictă a rolului de “poartă” în 
sistem prin sortarea cazurilor care trebuie 
îndrumate spre specialiști si spitale.

Crearea unor centre de excelenţă, 
punerea pe rol a spitalelor generale mai 
mici, descentralizarea unor servicii acolo 
unde acestea sunt corespunzătoare

8 spitale regionale noi, până în 2020 
1.000 paturi, 10 clinici, 1 institut de cercetare 
echipamente performante

Spitalul Republican „Carol Davila” în 
Capitală, până în 2020.

Dezvoltarea capacității de răspuns pentru 
Serviciile de Ambulanță și SMURD; Înnoirea 
treptată a parcului de ambulanțe :1 ambulanță 
pentru urgențe medicale în �ecare comună.

Dotarea �ecărui spital județean cu 
echipamente de imagistică moderne (cel 
puțin un CT și un RMN); echipamente pentru 
analize de laborator; paturi pentru arși (6-10 
paturi) - achiziții centralizate, cu speci�cații 
tehnice care vor pune accentul pe calitate și 
pe satisfacerea nevoilor pacienților.

Reabilitarea și modernizarea infra-structurii 
existente: spitalele județene; 150 
ambulatorii de specialitate; 25 UPU.

Construirea a 900 de cabinete medicale în 
mediul rural și în orașele mici, prin 
programul „Casa medicului”
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#3 / INFRASTRUCTURĂ



#4 / PREVENŢIE

Programe naționale de educație și prevenție 
care să îmbunătățească starea de sănătate a 
populației și să reducă costurile tratamentelor

Dimensionarea și plasarea geogra�că a 
rețelei de spitale din România în concordanță 
cu nevoile pacienților și cu distribuția lor pe 
teritoriul țării.

Screening pentru depistarea bolilor cu impact 
mare asupra sănătății publice - depistarea 
precoce a bolilor netransmisibile cu impact 
public ridicat;

Depistarea bolilor infecțioase transmisibile 
(inclusiv cele cu transmitere sexuală)

Depistarea precoce a malformațiilor 
congenitale; 

Programe pro�lactice pentru copii: 
consultații medicale preventive pentru 
depistarea diverselor afecțiuni cu debut 
precoce pentru copiii între 5 și 14 ani; 
Dezvoltarea cabinetelor medicale școlare și 
universitare inclusiv a celor stomatologice;

Program gratuit de prevenție și tratament în 
medicină dentară; Program gratuit de 
depistare și tratament pentru diabet și alte 
boli de nutriție și metabolism  
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#5 / MEDICI + PACIENŢI

Cabinete medicale pentru medicii de familie 
și din ambulatoriu; pentru medicii din spitale

Debirocratizare prin des�ințarea comisiilor de 
specialitate care aprobă accesul pacientului la 
tratamentul necesar: medicul terapeut alege 
cea mai bună variantă de tratament pentru 
pacientul său

Alte bene�cii �nanciare pentru personalul 
medical: tichete de vacanță; Fond premiere; 
Subvenționare chirii

Centre de telemedicină: medicii și 
centrele medicale vor contacta 
centrul de telemedicină atât pentru 
stabilirea diagnosticului, cât și 
pentru a doua opinie medicală.

Programe naționale de educație și 
prevenție care să îmbunătățească 
starea de sănătate a populației și să 
reducă costurile tratamentelor

Medicină de familie orientată pe pacient, și 
pe comunitate, prin servicii de asistență 
comunitară 

Susținem investițiile în educație de calitate, în 
creștere profesională și de carieră, și în politici 
de angajare și menținere a personalului 
medical bazate pe stimulente �nanciare, 
sociale și profesionale.

Acces universal și fără bariere al populației la 
servicii medicale de bază, medicamente 
esențiale, îngrijiri, 

Crearea unui pachet de bonusuri de către 
autorităţile centrale şi cele locale în schimbul 
practicării unui număr de ani de medicină în 
mediul rural sau în�inţarea cu sprijinul 
autorităţilor locale a unor cabinete de 
medicină de familie care să asigure medicilor 
toate condiţiile materiale pentru a practica.

Management profesionist al spitalelor, 
descentralizarea managementului sănătății și 
delegarea clară a responsabilității pentru 
deciziile de investiții, astfel încât directorii de 
spitale să poată lua deciziile corecte de 
personal și cheltuieli fără a � amenințați 
politic de la centru.

Pachet mai larg de analize gratuite 
pentru femeile însărcinate de peste 
35 de ani
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#6 / MEDICAMENTE
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ANULĂM HG 800/oct. 2016 - Actul normativ 
emis de Guvernul Cioloș majorează prețul 
pentru 65% dintre medicamentele din 
Catalogul național, respectiv 3.536 din 5.430.

Ieftinirea medicamentelor inovative 
Medicamentele inovative care și-au pierdut 
patentul - Pe termen limitat, Ministerul 
Sănătății poate interzice exporturile paralele 
pentru protejarea sănătății publice.

Garantarea accesului la medicamente 
prin actualizarea bianuală a listei 
medicamentelor compensate și gratuite

Medicamente inovative care și-au pierdut 
patentul: pe termen limitat, Ministerul 
Sănătății poate interzice exporturile paralele 
pentru protejarea sănătății publice.

Actualizare periodică a listei medicamentelor 
compensate (prima actualizare la 1 martie 2017); 
Maxim 90 zile protocolul de aprobare a noilor 
medicamente (în prezent proto-coalelede 
includere în lista de compensate durează câteodată 
și 1-2 ani. Media europeană este de 60 de zile)

Dezvoltarea companiei UNIFARM

Fiecare pacient va avea la dispoziție un 
medicament gratuit pentru afecțiunea sa (aceste 
medicamente compensate 100% vor � în plus 
față de medicamentele gratuite asigurate prin 
programele naționale de sănătate.)

http://bit.ly/USR-SANATATE Am luat în calcul doar programele

primelor trei partide (conform

sondajelor de opinie). Din celelalte

partide, ALDE şi UDMR nu au nicio

prevedere legată de sănătate, iar

PMP are şase, iar PRU două (din zece)

SURSE METODOLOGIE

http://bit.ly/PSD-SANATATE

http://bit.ly/PNL-SANATATE


