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Ediția a XI-a – prima online 
•  A XI-a ediție a Forumului Național al Asociațiilor de Pacienți, în 

varianta online s-a desfășurat între 28 și 30 octombrie 2020. 
•  În urma anunțului afișat pe site-ul www.copac.ro și promovat 

pe rețelele de socializare, s-a înscris un număr de 97 de 
participanți, reprezentanți ai asociațiilor de pacienți din 
întreaga țară, dar și pacienți care nu făceau parte din nicio 
organizație.  



Desfășurare 

•  Evenimentul s-a desfășurat atât într-o platformă online, 
unde au putut participa pe baza unui link și a unei parole 
toți participanții înscriși dar a fost transmis și live pe 
pagina de Facebook a COPAC. 

 

  



Desfășurare 

 
•  Discuțiile au fost interactive, moderatorii sesiunilor 

preluând toate întrebările și comentariile 

  



Forumul în cifre  
•  97 participanți înscriși; 
•  6 sesiuni online; 
•  20 vorbitori; 
•  2 comunicate de presă trimise presei 
•  Peste 20 apariții în presă 

 
                            Reach           Vizualizări 
 
•  Sesiunea I       14.487            5500 
•  Sesiunea II       8785              3600 
•  Sesiunea III      17.233           4400 
•  Sesiunea IV      13.893           3400 
•  Sesiunea V        9.197            4400 
 
  



Teme sesiuni  
•  Accesul și continuitatea pacienților cronici la tratament și 

îngrijiri de sănătate; 
•  Vaccinare și compensare; 
•  Depresia la pacienții cronici în vreme de pandemie; 
•  Telemedicina. Cum pot beneficia pacienții cronici; 
•  Diagnosticul timpuriu și tratamentul bolilor 

cardiovasculare; 
•  Traseul pacientului oncologic. 



Vorbitori  
 
•  Conf. Dr. Diana Păun, consilier de stat Departamentul de Sănătate Publică, Preșidenția României  
•  Andrei Baciu, secretar de stat Ministerul Sănătății, 
•  Dr. Adela Cojan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, 
•  Dr. Attila Laszlo, președintele Comisiei de Sănătate Senatul României,  
•  Ioana Bianchi, director afaceri externe Asociația Română a Producătorilor Internaționali de 

Medicamente; 
•  Iulian Trandafir, CEO Alliance Healthcare România 
•  Paul Acatrini, Managing Partner & Research Director Cult Market Research; 
•  Prof. Dr. Doina Azoicăi, președintele Societății Române de Epidemiologie; 
•  Prof. Dr. Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie, 
•  Dr. Gindrovel Dumitra, Societatatea Națională de Medicina Familiei; 
•   Dr. Sorin Pletea, Spitalul Clinic de Psihiatrie “Dr. Alexandru Obregia”; 
•  Dr. Mihai Bran, Atlashelp.ro.  
•  Conf. Dr. Florentina Ioniță Radu, comandantul Spitalului de Urgență Militar de Central ”Dr. Carol 

Davila”, 
•  Dr. Daciana Toma, secretar Societatea Națională de Medicina Familiei; 
•  Prof. dr. Dan Gaiță, Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara; 
•  Dr. Ioana Daha, Spitalul Clinic Colentina; 
•  Conf. dr. Florentina Furtunescu, prorector Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” 

București  
•  Dr. Polixenia Iorga, Spitalul Universitar de Urgență București 
•  Dr. Bogdan Tănase, directorul medical al Institului Oncologic București 
•  Alina Comănescu, Asociația Sănătate Pentru Comunitate 
•    



Revista presei 
•    
•  https://rohealthreview.ro/lipsa-accesului-la-servicii-medicale-cea-mai-

mare-problema-a-pacientilor-cu-boli-reumatismale-inflamatorii-in-
perioada-pandemiei/ 

•  https://www.dcmedical.ro/pacientii-cu-boli-reumatismale-inflamatorii-in-
pandemie-care-e-cea-mai-mare-problema-cu-care-se-
confrunta_622248.html 

•  https://www.agerpres.ro/sanatate/2020/10/28/copac-62-dintre-pacientii-cu-
boli-reumatismale-inflamatorii-mari-probleme-pe-perioada-pandemiei-
covid-19--599021 

•  https://www.mediafax.ro/social/vaccin-impotriva-noului-coronavirus-52-
dintre-romani-s-ar-vaccina-19720237 

  
•  https://www.hotnews.ro/stiri-esential-24382012-studiu-62-dintre-pacientii-

boli-reumatismale-inflamatorii-probleme-mari-din-cauza-pandemiei-
coronavirus.htm 



Revista presei 

•  https://evz.ro/ce-ar-face-romanii-daca-apare-un-vaccin-pentru-
covid-19-au-tot-felul-de-concluzii-studiu.html 

•    
•  http://stiri.tvr.ro/studiu-vaccin-impotriva-noului-

coronavirus-52prc-dintre-romani-s-ar-
vaccina_872571.html#view 

•    
•  https://www.zf.ro/eveniment/romanii-nu-au-incredere-in-

vaccinarea-anti-covid-studiu-daca-19720037 
•    
•  https://www.viata-medicala.ro/stiri/studiu-295-dintre-pacientii-

cu-boli-reumatismale-inflamatorii-si-au-intrerupt-
tratamentul-19044 

•    
•  https://www.scoalapacientilor.ro/efectele-pandemiei-1-din-5-

romani-fara-acces-la-servicii-de-sanatate-si-tratament/ 



Revista presei 
•  https://tomisnews.ro/tag/coalitia-organizatiilor-pacientilor-cu-afectiuni-

cronice/ 
•    
•  https://sanatatea.tv/care-sunt-problemele-pacientilor-cu-boli-

reumatismale-inflamatorii-in-pandemie/ 
•    
•  https://www.b1.ro/stiri/eveniment/pacientii-cu-boli-reumatismale-

inflamatorii-se-confrunta-cu-mari-probleme-in-perioada-pandemiei-
covid-19-348797.html 

•    
•  https://www.stiripesurse.ro/sistemul-de-sanatate-are-ochi-doar-pentru-

bolnavii-covid-19-peste-60prc-din-pacientii-cu-boli-reumati_1521702.html 
•    
•  https://www.criticnational.ro/2020/10/comunicat-de-presa-coalitia-

organizatiilor-pacientilor-cu-afectiuni-cronice-din-romania.html 
•    
•  https://www.stiridiaspora.ro/mai-mult-de-jumatate-dintre-romani-s-ar-

vaccina-impotriva-covid-19_455237.html 
•    
•  https://gazetadecluj.ro/cati-romani-ar-fi-dispusi-sa-se-vaccineze-maine/ 



Revista presei 
•  https://www.orange.ro/info/news/mediafax/article/2988416 
•    
•  https://www.gandul.ro/coronavirus/un-focar-de-covid-19-de-la-

un-centru-neuropsihic-din-neamt-cercetat-de-
procurori-19528719 

•    
•  https://www.gds.ro/Sanatate/2020-10-29/studiu-52-dintre-

romani-s-ar-vaccina-impotriva-noului-coronavirus/ 
•    
•  https://spatiulmedical.ro/radu-ganescu-si-in-ziua-de-astazi-

avem-pacienti-care-nu-se-duc-la-tratament-sau-la-medic-
pentru-ca-le-e-frica-punandu-si-astfel-viata-in-pericol/ 

•    
•  https://www.doctorulzilei.ro/cu-ce-probleme-se-confrunta-

pacientii-non-covid-pe-perioada-pandemiei/ 
•    
•  https://www.7iasi.ro/coronavirusul-nu-sperie-romanii-doar-

jumatate-din-populatie-ar-vrea-sa-se-vaccineze/ 



Concluzii și demersuri viitoare 

•  Nevoia de alfabetizare a pacientului în ceea ce privește 
sistemul de sănătate; 

•  Criza adusă de pandemie este văzută de autorități ca o 
oportunitate pentru reformarea sistemului medical; 

•  Numărul pacienților internați a scăzut cu aproximativ 
40% față de anul trecut; 

•  Nevoia unei politici de sănătate mentală, care să 
abordeze în special accesul pacienților cronici la terapie 
în cazul depresiei; 

•  Nevoia de a dubla tratamentul la domiciliu cu livrarea 
medicamentelor; 

•  Majoritatea românilor susțin vaccinarea pe durata întregii 
vieți. 



Parteneri 

 

 
	


