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Comunicat de presa
Audierea publica “Mediatorul sanitar intre necesitate si inovatie; evaluarea
programului de mediere sanitara”.

In data de 30-31 martie 2006, va avea loc audierea publica “Mediatorul sanitar
intre necesitate si inovatie; evaluarea programului de mediere sanitara”. Intalnirea
este organizata de Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii - Romani CRISS,
in parteneriat cu Comisia pentru Sanatate si Familie – Parlamentul Romaniei si se va
desfasura in sala de sedinte “Drepturile Omului” din cadrul Parlamentului Romaniei,
intrarea S2 - Izvor.
Programele derulate de Romani CRISS pe componenta sanatate vizează
îmbunătăţirea stării de sănătate a membrilor comunităţilor cu romi din România.
Direcţiile de acţiune ale acestor programe au în vedere îmbunătăţirea comunicării dintre
autorităţile medicale şi comunitatea de romi, precum şi formarea femeilor rome cu un
nivel mediu de educaţie în domeniul medierii sanitare.
Parteneriatul promovat de CRISS cu Ministerul Sanatatii si OSCE/ODIHR –
Punctul de Contact pentru Romi si Sinti, recunoscut prin documentul ACORD semnat in
luna septembrie 2001 si reinnoit in luna mai 2005, a facilitat implementarea programului
de mediere sanitara si cooperarea dintre comunitatile romilor si institutiile locale ale
Ministerului Sanatatii (prin Directiile de Sanatate Publica).
In contextul prevederilor Acordului, Romani CRISS, in parteneriat cu Comitetul
Catolic impotriva Foamei si pentru Dezvoltare (CCFD), a solicitat organizatiei F3 sa
realizeze un raport de evaluare calitativa a activitatii mediatorilor sanitari din Romania
Prin audierea publica din data de 30-31 martie 2006 se doreste analizarea raportului de
evaluare calitativa a sistemului de mediere sanitara din Romania, cat si prezentarea unei
viziuni strategice in acest domeniu.
La intalnirie vor participa reprezentanti ai Ministerului Sanatatii, inclusiv ai
Directiilor de Sanatate Publica, reprezentanti ai organizatiilor nationale si internationale,
mediatori sanitari si cercetatorul care a realizat raportul de evaluare.
In cea de-a doua zi a intalnirii, pe 31 martie, la orele 15.30 se va organiza o conferinta
de presa.
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