Sinteza atelierului „ Îmbunătățirea capacității de răspuns la problemele de sănătate ale
populațiilor de migranți”
Atelierul s-a desfășurat în data de 8 decembrie 2016, fiind organizat de Disciplina de Sănătate
Publică și Management - Universitatea de Medicină și Farmacie ” Carol Davila”, în
colaborare de Asociația Română de Sănătate Publică și Management (ARSPMS), și sub
patronajul UNICEF România și al Biroului OMS pentru România.
Scopul atelierului a constat în prezentarea experienței internaționale și naționale privind
controlul problemelor de sănătate ale populațiilor de migranți și identificarea potențialelor
provocări cu care s-ar putea confrunta autoritățile în plan național.
Printre participanți s-au numărat reprezentanți ai ministerelor și instituțiilor centrale cu
atribuții în domeniu, ai instituțiilor internaționale, ai Organizației Mondiale a Sănătății, ai
sectorului academic (UMF ”Carol Davila”) și ai societății civile (Centrul pentru Politici și
Servicii de Sănătate, Fundația Romanian Angel Appeal, Crucea Roșie).
Discuțiile din cadrul atelierului au fost concentrate în jurul a două subiecte: pe de-o parte
prezentarea de practici și instrumente internaționale privind gestionarea problemelor de
sănătate ale populațiilor de migranți și pe de altă parte, prezentarea experiențelor și evaluarea
capacității de răspuns a României la problemele de sănătate ale migranților. Au fost
prezentate ”Strategia și planul de acțiune pentru sănătatea migranților” adoptate de OMS
Europa, s-a discutat pe marginea experiențelor instituțiilor din România care acordă servicii
migranților, s-a prezentat o analiză a opiniei publicului privind problematica de sănătate a
refugiaților și s-a discutat pe baza instrumentului OMS de evaluare rapidă a capacității de
răspuns la problemele de sănătate ale migranților.
Ca rezultat al întâlnirii au fost formulate o serie de probleme care necesită soluționare și s-au
făcut propuneri privind modalitățile de intervenție:
1. Problema evaluării capacității României de a gestiona fluxuri mari de migranți. În
România nu există o evaluare comprehensivă la acest moment, dar există capacitatea
realizării unei astfel de evaluări, care să stea la baza ununi viitor plan de acțiune.
Utilizarea instrumentului internațional al OMS a fost considerată utilă și de dorit. Pe baza
acestei evaluări s-ar putea dezvolta un plan de acțiuni, cu planificarea de obiective și
ținte și identificarea de resurse pentru asigurarea unei capacități adecvate de răspuns.
2. Problema identificării de oportunități de finanțare pentru dezvoltarea capacității de
răspuns. Au fost menționate câteva oportunități de finanțate UE pentru pregătirea

capacității de răspuns și s-au oferit exemplele unor organizații neguvernamentale care
implementează proiecte din astfel de fonduri. S-a subliniat utilitatea capitalizării și
diseminării informațiilor privind oportunitățile de finanțare.
3. Problema de coordonare între instituțiile implicate și de implementare a legislației
existente. A fost subliniată capacitatea limitată de asigurare a triajului epidemiologic al
migranților, ceea ce poate avea repercusiuni importante asupra comunităților în care
aceștia ajung. Există sincope în asigurarea continuității serviciilor medicale pentru această
categorie de persoane, pe de o parte din cauza problemelor de operaționalizare s cadrului
legislativ, iar pe de altă parte pe fondul necunoașterii prevederilor legislative de către
personalul medical. S-a propus crearea unui comitet de intervenție – de dorit din actori
care să se cunoască și să colaboreze, dar și realizarea unei proceduri operaționale –ca bază
pentru situații de urgență neașteptată.
4. Problema finanțării serviciilor medicale pentru migranți, accesul acestora fiind facil
doar la nivelul asistenței medicale de urgență. De aceea, este necesară generarea de
pârghii legale care să reglementeze finanțarea serviciilor medicale pentru migranți. S-a
propus includerea în viitorul Contract Cadru a unor clarificări privind furnizarea și
finanțarea serviciilor medicale acordate migranților. A fost identificată necesitatea
cooperării interinstituționale în vederea actualizării legislației în domeniul sanitar (Legea
95/2005 și Contractul cadru) cu prevederile celor altor actelor normative privind migrația.
5. Problema diseminării informației la nivelul furnizorilor de servicii de sănătate. S-a
propus în primul rând implicarea comunității academice în informarea și conștientizarea
studenților mediciniști, ca vectori importanți în diseminarea informației (realizarea unor
prelegeri pe tema problemelor de sănătate și furnizării de servicii de sănătate pentru
migranți, prin cooperarea dintre mediul academic și principalele instituții implicate în
domeniul migrației). S-a susținut și ideea dezvoltării unor programe de pregătire pentru
personalul medical.
6. S-a subliniat ideea că valoarea adăugată a atelierului a constat în oportunitatea schimbului
de bune practici între diferite entități, în oferirea unei imagini complete privind
organizațiile responsabile din România, rolurile și activitatea acestora și în crearea unei
rețele (deocamdată informale) de specialiști care să acționeze sinergic pentru gestionarea
problemelor de sănătate ale migranților.

