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COMUNICAT DE PRESA
Descentralizarea medierii sanitare din comunitatile de romi
Romani CRISS si reteaua sa de centre regionale de sustinere si monitorizare a activitatii
mediatoarelor sanitare s-au implicat in asistarea a 30 de mediatoare (16% din numarul oficial al
celor angajate de Ministerul Sanatatii) care au sesizat nereguli in procesul de descentralizare a
medierii sanitare.
In 2008 a fost initiat procesul de descentralizare a serviciilor de sanatate publica, inclusiv a
medierii sanitare pentru comunitatile de romi. Au fost emise în acest sens o serie de ordine si
hotarari guvernamentale ce reglementeaza procesul, precum: Ordonanta Guvernului Nr. 162/2008
privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice
catre autoritatile administratiei publice locale si H.G. Nr. 56/2009 Norme Metodologice de
aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008. In august 2009 a fost emisa
Ordonanta Guvernului nr 17 ce reglementeaza continuarea finantarii serviciilor descentralizate
prin aprobarea anuala, prin legea bugetului de stat, ca anexa la bugetul Ministerului Sanatatii,
repartizate pe judete si municipiul Bucuresti. Procesul descentralizarii consta in transferul
mediatorilor sanitari din subordinea directiilor de sanatate publica judetene în subordinea
primariilor, începand cu 1 iulie 2009.
Avand in vedere rolul sau de initiator al programului de mediere sanitara si sustinerea
acestuia pe o perioada de peste 12 ani, Romani CRISS si reteaua sa de centre regionale au fost
sesizate de o parte dintre mediatoare in legatura cu aplicarea intr-un mod defectuos a prevederilor
legale privind transferul la primarii sau chiar refuzul unor primarii de a prelua mediatorii sanitari în
subordinea acestora.
In cazurile aduse la cunostinta Romani CRISS, motivele neaplicarii legii sau invocate de
institutiile abilitate sunt diverse, variind de la «inexistenta fondurilor» (cu toate ca finantarea se
realizeaza in continuare din bugetul Ministerului Sanatatii) pana la “nu angajez tigani”.
Astfel, s-au identificat urmatoarele tipuri de cazuri:
• Nu exista fonduri - 5 cazuri in judetul Iasi, 1 caz in judetul Prahova, 3 cazuri in judetul
Brasov
• Motiv necunoscut: 2 cazuri in judetul Alba si unul in judetul Sibiu
• Mediatoarea nu locuieste in localitatea in care activeaza – 1 caz in judetul Mures
• Consiliul local nu aproba angajarea mediatoarelor sanitare – 1 caz in judetul Prahova, 4
cazuri in judetul Iasi
• Primaria nu s-a prezentat la semnarea protocolului de predare/primire cu DSP-ul – 3 cazuri
in judetul Arad si 4 cazuri in judetul Tulcea
• Nu angajeaza “tigani” – 1 caz in judetul Buzau
• Mediatoarea nu are studii liceale – 1 caz in judetul Dolj
• Mediatoarele au fost angajate, dar li se impun alte atributii decat cele de mediator sanitar – 2
cazuri in judetul Buzau
Romani CRISS a preluat initiativa si a informat autoritatile competente despre situatia din teren,
adresandu-se specific Prefecturilor din judetele Alba, Prahova, Mures, Iasi, Buzau, Brasov si Sibiu
pentru a semnala dificultatile intampinate de mediatoarele din aceste judete la angajare.
De asemenea, primariilor din localitatile in care s-au semnalat probleme li s-a solicitat, in baza legii
privind accesul la informatiile publice, o informare despre situatia angajarii mediatoarelor sanitare.

Primele rezultate ale demersului organizatiei s-au materializat in preluarea mediatoarelor
sanitare in 15 dintre cazuri (prin colaborarea cu unele institutii ale prefectului si directii de
sanatate publica), iar in alte 14 se asteapta inca un raspuns concret din partea autoritatilor locale
sesizate. In aceasta perioada, Romani CRISS, in parteneriat cu centrele regionale desfasoara o serie
de intalniri strategice cu mediatoarele sanitare la nivel judetean in scopul acordarii de asistenta
directa mediatoarelor pentru inceputul anului 2010.
Romani CRISS semnaleaza cu ingrijorare neconcordanta aplicarii legislatiei in vigoare la
nivelul tarii, neexistand nicio coordonare eficienta a acestui proces la nivelul Ministerului Sanatatii,
descentralizarea realizandu-se fara o pregatire prealabila a autoritatilor locale pentru preluarea
acestor sarcini.
Constienti de necesitatea inerenta a descentralizarii de asistenta medicala comunitara,
subliniem existenta unor obstacole in realizarea acesteia in actualul context politic si economic si
riscurile aferente, incluzand riscul de a transforma mediatorul sanitar din lucrator in comunitate in
functionar de birou, in primarie, responsabilizat cu « problema romilor ». In acest sens solicitam
primariilor, partidelor politice si Ministerului Sanatatii ca procesul de transfer al
mediatoarelor sanitare sa se realizeze in baza unei informari corespunzatoare, intr-un mod
responsabil, cu respectarea fisei postului si a rolului mediatoarei.

