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CONFERINŢA NAŢIONALĂ
“COMBATEREA ÎNCĂLCĂRILOR DREPTULUI LA SĂNĂTATE
AL ROMILOR DIN ROMÂNIA”
29 MAI 2013
Conferința națională din data de 29 mai a fost organizată în cadrul proiectului
„Instrumente strategice pentru combaterea încălcărilor dreptului la sănătate al romilor
din România” implementat de Romani CRISS în perioada Decembrie 2011 – Mai 2013 şi
finanţat de Fundaţia pentru o Societate Deschisă prin Programul de Sănătate Publică. Prin
intermediul proiectului Romani CRISS şi-a propus de această dată să îmbunatăţească
mecanismele legale existente în vederea combaterii discriminării romilor sau a altor
grupuri minoritare / vulnerabile în accesul la serviciile de sănătate.
În timpul conferinței s-au prezentat studiul „Medierea sanitară in România” realizat
de Romani CRISS pentru Organizația Mondială a Sănătății, o prezentare a eticii şi a nondiscriminarii grupurilor vulnerabile în sistemul sanitar, analiza sistemului de asigurări de
sănătate precum și prezentarea rezultatelor proiectului.
La întâlnire au luat parte atât reprezentanți ai autorităților centrale, respectiv
Ministerul Sănătății prin Mircea Mocanu consilier personal la Cabinetul secretarului de stat
dr. Pană Adrian și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, prin Istvan Haller
membru în Colegiul Director, cât și ai autorităților locale, respectiv ai Direcțiilor de
Sănătate Publică din județele Bacău și Dolj. De asemenea au participat reprezentanți ai
societății civile și 16 mediatoare sanitare din 6 județe.
În urma dezbaterilor au reieșit următoarele concluzii: mediatoarele sanitare au
nevoie de sprijin și trebuiesc întreprinse măsuri pentru ca activitatea acestora să nu se
transforme într-o muncă birocratică. Este necesară o formare continuă pentru dezvoltarea
profesională a mediatoarelor sanitare, iar Ministerul Sănătăţii trebuie să aibă un rol mai
activ în susţinerea activităţii lor, în mod specific prin alocarea mai multor resurse de la
bugetul de stat pentru programul de mediere. Legat de bunele practici în ceea ce privește
accesul la serviciile de sănătate, un aspect pozitiv este introducerea orelor de etică şi
nediscriminare. În ceea ce privește legislația anti-discriminare se semnalează necesitatea
acordării unei atenţii mai mari legislaţiei în domeniu, formarea mediatoarelor pe această
componentă și implicarea Colegiului Medicilor.

Despre Fundaţia Romani CRISS
Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii - Romani CRISS este o
organizaţie neguvernamentala non-profit, înfiinţată la 4 aprilie 1993. Membrii fondatori ai
organizaţiei sunt: Federaţia Etnică a Romilor (FER), Centrul de Cercetare a
Romilor/Ţiganilor al Universităţii René Descartes, Paris şi Institutul de Sociologie al
Academiei Romane.
Romani CRISS apară şi promovează drepturile romilor din România. Romani CRISS
oferă asistenţă legală în cazurile de abuz şi lucrează pentru combaterea şi prevenirea
discriminării rasiale împotriva romilor în toate domeniile vieţii publice, inclusiv în
educaţie, locuire şi sănătate. În domeniul educaţiei, organizaţia este activă încă de la
înfiinţare. Cel mai recent proiect educaţional a avut ca beneficiari peste 12.000 de copii din
întreaga ţară.
În 2008, Romani CRISS a obţinut statutul special consultativ al Consiliului Economic
şi Social (ECOSOC), fiind prima organizaţie de romi din România şi a cincea din ţara
noastră care obţine acest statut. În acelaşi an, a caştigat premiul Galei Societăţii Civile,
secţiunea Apărarea drepturilor individuale/ colective, cu proiectul "Paşi spre toleranţă".

