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Raport de Activitate ”Săptămâna pacienților” – 2017 
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 În perioada 24-30 aprilie 2017, Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni 
Cronice din România a desfășurat campanile ”Saptămâna pacienților”.  

Desfășurată sub sloganul ”Să vorbim despre sănătate! Să vorbim despre pacienți!”, 
campania și-a propus să popularizeze atât povești de success dar și problemele cu care 
pacienții se confruntă.  

Evenimentele cuprinse în aceasta perioadă: 

24 aprilie 2017- dezbateri la Alba Iulia și Zalău; 

26 aprilie 2017 – dezbatere la Târgu Jiu; 

27-28 aprilie – Forumul Național al Asociațiilor de Pacienți – București; 

30 aprilie – dezbatere la Iași. 
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24 Aprilie- Alba iulia 
 
Problematica accesului pacienților la sistemul de sănătate a 
reprezentat subiectul unei dezbateri, ce a avut loc luni, 24 
aprilie, la Alba Iulia. La discuții au fost invitați reprezentanții 
celor mai importante instituții și organizații din domeniul 
medical, de pe raza județului. Din păcate, absența unora din 
ei a făcut ca o parte din întrebări să nu își găsească nici de 
data aceasta răspunsul. Discuțiile s-au axat, în principal, pe 
subfinanțarea sistemului de sănătate și proasta gestionare a 
banilor, precum și pe modalitățile de îmbunătățire a 
asistenței medicale de bază. Una din absențele importante 
de la dezbaterea de astăzi a fost Casa Județeană de 
Asigurări de Sănătate Alba, de la care se aștepta o serie de 
lămuriri cu privire la finanțarea pe care o are județul în 
domeniul sănătății. 

 
 
26 Aprilie - Tg. Jiu 
  
Coaliţia Organizaţiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC), în 
colaborare cu Asociația Română de Hemofilie și Asociația Română de Oncologie “Sfânta 
Ana” au organizat în data de 26 aprilie 2017, ora 11.00, la Prefectura Gorj în sala Maură, 
dezbaterea cu tema ”Acces la sănătate” 
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Bogdana Costoiu, pacientă și președinte Asociația Română 
de Oncologie “Sfânta Ana”, a declarat că sistemul de sănătate 
nu oferă condiţii optime pentru bolnavii de cancer: „Sistemul 
sanitar este așa cum este. De multe ori, se crează două 
tabere: pacienții și doctorii. Aceasta nu este normalitate, 
indiferent de motivele sau scuzele uneia sau alteia din tabere. 
Nu trebuie să aruncăm cu noroi unii în alții, ci trebuie să 
construim. De aceea, astfel de întâlniri, discuții și dezbateri 
între factorii decizionali și reprezentanții organizațiilor de 
pacienți sunt benefice și trebuie sa aibă drept rezultat 
creșterea accesului oricărui om la tratamente moderne, la 
condiții civilizate în spitale și în toate unitățile sanitare. Dorim 
să crească eforturile instituțiilor abilitate ale statului pentru 
creșterea calității vieții pacientului”, a declarat Bogdana 
Costoiu, pacientă și președinte Asociația Română de 
Oncologie “Sfânta Ana”. 
 

 

În zilele de 27 și 28 aprilie a avut loc la București Forumul Național al Asociațiilor de 
Pacienți. Au participat aproximativ 150 de reprezentanți ai asociațiilor de pacienți 

din întreaga țară. 
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Au fost prezenți ca vorbitori:  
 
Conf. Dr. Florian Bodog, ministrul Sănătății  
 
Conf. Dr. Diana Păun, consilier de stat Preșidenția României  

Dr. Marius Tanasa, Agenția Națională a Medicamentului 

Radu Rășinar, președintele ARPIM  

Adrian Grecu, președintele APMGR  

Răzvan Prisada, vicepreședintele Colegiului Farmaciștilor din România 

Cristina Pricop, directorul Asociația Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România 

Dr. Cristina Stocheci, membru în Comisia de Sănătate Senatul României 

Monica Iulia Acatrinei, Avocatul Poporului 
 
Prof. Dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor București  

Cristina Corcău, Asociația Caravana cu Medici 

Iulian Trandafir, director general Farmexpert  

Liviu Popescu, director Afaceri Externe ARPIM. 

Conf. dr. Florentina Furtunescu, Institutul de Sănătate Publică 

Valentina Moraru, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități. 
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Apariții în mass media: 

https://www.salajeanul.ro/saptamana-pacientilor-marcata-la-zalau-15481 

https://www.gjx.ro/saptamana-pacientilor-organizata-si-la-targu-jiu/ 

http://www.magazinsalajean.ro/sanatate/zalaul-a-deschis-sirul-dezbaterilor-din-
saptamana-pacientilor.html 

http://www.sanatateabuzoiana.ro/copac-a-dat-startul-unei-noi-editii-a-saptamanii-
pacientilor/#.WQsGXNKGPcs 

http://adevarul.ro/locale/targu-jiu/bolnavii-sefii-institutiilor-domeniul-sanatatii-publice-fata-
fata-1_590107625ab6550cb8940f7a/index.html 

http://www.igj.ro/actualitate/dezbatere-despre-sanatate-targu-jiu.html 

http://www.scoalapacientilor.ro/forumul-national-al-asociatiilor-de-pacienti-2017/ 

http://www.rador.ro/2017/04/28/forumul-national-al-asociatiilor-de-pacienti-la-bucuresti/ 

https://www.agerpres.ro/sanatate/2017/04/28/ministrul-sanatatii-spune-ca-va-interzice-
exportul-paralel-pentru-medicamentele-din-programele-nationale-13-46-02 

https://www.antena3.ro/actualitate/social/florian-bodog-este-necesar-sa-avem-o-lege-a-
vaccinarii-410792.html 

https://www.dcnews.ro/ministrul-sanatatii-va-interzice-exportul-paralel-pentru-
medicamentele-din-programele-nationale_541298.html 

http://www.cugetliber.ro/stiri-sanatate-exportul-paralele-pentru-medicamente-interzis-de-
ministrul-sanatatii-318485 

http://www.cotidianul.ro/ministrul-sanatatii-suntem-in-pericolul-de-a-se-declansa-epidemia-
300041/ 

http://www.radiotargujiu.ro/147834/stiri-din-locale-din-targu-jiu-gorj/stirile-locale-radio-
targu-jiu/acces-greu-la-sanatate-care-sunt-soluiile-pentru-bolnavii-cronici-din-judeul-
gorj.html 


