COMUNICAT DE PRESĂ

“Impactul programului de mediere sanitară în comunitățile cu romi”

Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN și Institutul Național de
Sănătate Publică vă invită marți, 12 iulie 2011, orele 10.00 – 15.30, la dezbaterea publică cu
titul “Impactul programului de mediere sanitară în comunitățile cu romi”, ce va avea loc
la sediul Institutului Național de Sănătate Publică – Sala de Consiliu, Etajul 2 (strada Dr.
Leonte Anastasievici Nr.1-3, Sector 5, București).
Dezbaterea este organizată ca urmare a realizării de către Sastipen, în parteneriat cu
Institutul Național de Sănătate Publică, a primei analize de impact a programului de mediere
sanitară în contextul descentralizării serviciilor de sănătate.
Analiza s-a desfășurat în perioada aprilie – iunie 2011 și a avut în vedere măsurarea
impactului real pe care mediatorii sanitari l-au jucat în procesul de îmbunătățire a accesului
romilor la serviciile de sănătate, impact urmărit pe diferite paliere, cum ar fi: accesul la
servicii sociale și de sănătate de bază, starea de sănătate a mamei și copilului și accesarea
serviciilor de sănătate de către aceștia, monitorizarea sarcinilor și utilizarea metodelor
contraceptive, etc.
Evaluarea de impact a fost completată de o analiză a modului în care s-a desfășurat
procesul de descentralizare, a efectelor acestuia asupra atribuțiilor mediatoarelor sanitare și
asupra relațiilor dintre acestea și autoritățile locale/județene, a resurselor disponibile, precum
și a nevoilor resimțite în momentul de față de către mediatoarele sanitare sau de către actorii
relevanți (nevoi de natură financiară, de formare, de vizibilitate instituțională etc.).
Acțiunea se înscrie în cadrul proiectului “Programul de Mediere Sanitară: oportunitate
de creștere a ratei de ocupare în rândul femeilor rome”, implementat in perioada 1 ianuarie
2011 – 31 decembrie 2013 de către Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – Sastipen, în
parteneriat cu Institutul Național de Sănătate Publică, proiect co-finanţat din Fondul Social

European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013,
Axa prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.3.
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