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O amplă dezbatere privind sănătatatea reproducerii în țara noastră a fost propusă de
importante personalități din lumea medicală, la propunerea Asociației PartNET, alături
de partenerii proiectului �nanțat din fonduri europene (prin POCA) - RENASC, Rețea
Națională de promovare a Sănătății reproducerii, prin politici publice integrate.

S-a urmărit facilitarea contribuției instituțiilor publice și a ONG-urilor relevante în
elaborarea unei politici publice alternative în domeniul plani�cării familiale/sănătății
reproducerii. 

La sugestia Ministerului Sănătății, parteneriatul a pus bazele unui plan de masuri pentru
creșterea accesului la servicii de plani�care familială în România. S-a urmărit o
prioritizare a îngrijirii prenatale și îngrijirii la naștere prin 3 componente critice, care
necesită măsuri urgente de politică sanitară: 

 1. Revizuirea politicii de formare a personalului medical vizând reactualizarea
programului de formare în domeniul plani�cării familiale/sănătății reproducerii și
sexualității, în vederea creșterii acoperirii teritoriale cu furnizori de servicii integrate de
calitate de plani�care familială/sănătatea reproducerii;

 2.  Accesul populației la produse contraceptive moderne de calitate și accesibile;

 3. Intensi�carea eforturilor pentru promovarea educației pentru sănătate, inclusiv
pentru promovarea unui comportament sexual sigur și responsabil.

În centrul discuțiilor dintre specialiști, s-a a�at și platforma informatică RENASC.
Acesta este un instrument de cercetare în politici de sănătate, care va putea � accesat
online de către actorii relevanți. 

» Vezi toate stirile» Vezi toate stirile

17:3517:35 Viorica Dăncilă, replică pentru Iohannis,Viorica Dăncilă, replică pentru Iohannis,
după ce a refuzat dezbaterea: "Cred că îi edupă ce a refuzat dezbaterea: "Cred că îi e
teamă de o confruntare directă cu mine, înteamă de o confruntare directă cu mine, în
fața tuturor românilor"fața tuturor românilor"

17:3217:32 LOTO. A a�at că s-a vindecat de cancer.LOTO. A a�at că s-a vindecat de cancer.
Zece minunte mai târziu a mai primit oZece minunte mai târziu a mai primit o
veste uluitoare: A câștigat o avere la loto!veste uluitoare: A câștigat o avere la loto!

17:1817:18 Fost primar din Suceava, trimis în judecatăFost primar din Suceava, trimis în judecată
pentru fraude cu fonduri europenepentru fraude cu fonduri europene

17:1517:15 Un lider PSD, la un pas să-și dea demisia deUn lider PSD, la un pas să-și dea demisia de
onoareonoare

17:0417:04 Ministrul Muncii: Nu există niciun studiu deMinistrul Muncii: Nu există niciun studiu de
impact privind creșterea salariului minimimpact privind creșterea salariului minim

16:5316:53 Și-a supus băiatul de cinci ani la chinuriȘi-a supus băiatul de cinci ani la chinuri
groaznice. Micuțul a ajuns în stare gravă lagroaznice. Micuțul a ajuns în stare gravă la
spital, iar bărbatul din Oradea a fost arestatspital, iar bărbatul din Oradea a fost arestat

16:5116:51 Cum a dat Ceaușescu interviu uneiCum a dat Ceaușescu interviu unei
"fantome""fantome"

16:4716:47 Ce s-a întâmplat cu moderatoriiCe s-a întâmplat cu moderatorii
confruntărilor Iohannis vs. PSD dinconfruntărilor Iohannis vs. PSD din
campania din 2014. Președintele a avutcampania din 2014. Președintele a avut
grijă de amândoigrijă de amândoi

01.01. De ce NU vrea Iohannis dezbatere cuDe ce NU vrea Iohannis dezbatere cu
Viorica Dăncilă. Anunțul momentuluiViorica Dăncilă. Anunțul momentului

02.02. Petrică Ciucă, un criminal în serie, a fostPetrică Ciucă, un criminal în serie, a fost
eliberat prin recursul compensatoriu. Aeliberat prin recursul compensatoriu. A
omorât mai mulți copii, dar a executat doaromorât mai mulți copii, dar a executat doar
16 ani de închisoare!16 ani de închisoare!

01.01. Nevasta lui Dan Barna, SCANDAL URIAS cuNevasta lui Dan Barna, SCANDAL URIAS cu
membrii USR! SOCANT ce a putut sa zicamembrii USR! SOCANT ce a putut sa zica
OLGUTAOLGUTA

02.02. Lovitura DEVASTATOARE pentru AlexandruLovitura DEVASTATOARE pentru Alexandru
Cumpanasu! SOC dupa alegeri! VineCumpanasu! SOC dupa alegeri! Vine
PLANGEREA PENALAPLANGEREA PENALA

03.03. Elena Udrea arunca BOMBA! CUTREMUR inElena Udrea arunca BOMBA! CUTREMUR in
Justitia din Romania! Dezvaluirea care daJustitia din Romania! Dezvaluirea care da
totul peste captotul peste cap

04.04. DEZASTRU in USR! Vestea care ii da TOATEDEZASTRU in USR! Vestea care ii da TOATE
planurile peste cap lui Dan Barnaplanurile peste cap lui Dan Barna

Ultima orăUltima oră
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Platforma va oferi un cadru de evaluare, monitorizare și promovare a politicilor publice
în domeniul sănătății reproducerii precum si un cadru de informare pentru unități
școlare, instituții publice sanitare și organizații care pot promova concepte ale educației
sanitare și sănătății reproducerii. 

Aceștia pot propune, de asemenea, organizarea evenimente de formare pentru
mediatori sanitari și alte tipuri de personal care furnizează informații în domeniul
plani�cării familiale/sănătății reproducerii - mediatori sanitari, psihologi, profesori,
părinți. 

Platforma va avea componente de cercetare, forum și discuții de feedback cu
specialiști, dar și bibliotecă virtuală. Site-ul de acces către platformă este
www.portal.insmc.ro , sau prin pagina proiectuluiwww.renasc.partnet.ro . Tot aici sunt
disponibile si prezentările și cercetările efectuate prin proiect.

Prof. Asoc. Dr. Iolanda Mihalache, managerul proiectului RENASC, a arătat că "Acest
proiect reprezintă un uriaș efort profesional, născut din pasiunea unor profesioniști
tradiționali și devotaţi subiectului Sănătăţii Reproducerii. Scopul nostru comun este sa
dam o șansă generațiilor actuale și viitoare de a crea și recrea o naţia prosperă și
sănătoasă" . 

La dezbatere au fost prezenti Conf. Univ. Dr. Diana Păun, consilier de stat Administrația
Prezidențiala, președintele CNAS, Vasile Ciurchea, Dna. Elena Dumitrascu, director
OFICIU ANMCS si multi altii. Au adus contribuții valoroase  reprezentanți ai instituțiilor
din sistemul medical – Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Agenția
Națională de Monitorizare a Calității Serviciilor (ANMCS), Ministerul Sănătății, Institutul
Național de Sănătate Publică (INSP), Școala Națională de Sănătate Publică,
Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar (SNSPMPDS), alături de organizații
ale societății civile active în domeniu. 

A fost analizată situația prezentă a serviciilor speci�ce de sănătate a reproducerii,
raportat la standardele europene de politici și programe în domeniu, ținând cont că
România, deși a făcut progrese în privința sănătății reproducerii, are încă decalaje de
recuperat.

01.01. Iohannis, actor în spectacolul politicIohannis, actor în spectacolul politic
„Tăcerea Mielului”„Tăcerea Mielului”

02.02. Mircea Băsescu, milionar din falimentulMircea Băsescu, milionar din falimentul
fabricii de împachetat pui din Portulfabricii de împachetat pui din Portul
ConstanțaConstanța

03.03. Horoscop săptămânal, 11 - 17 noiembrie.Horoscop săptămânal, 11 - 17 noiembrie.
Taurii acordă atenție unor problemeTaurii acordă atenție unor probleme
personalepersonale

04.04. Dan Barna, strâns în menghinaDan Barna, strâns în menghina
dezvăluirilor. Planul absurd al lui Iohannisdezvăluirilor. Planul absurd al lui Iohannis
de a câștiga din primul turde a câștiga din primul tur

05.05. Chichița judecătorească de la ÎCCJ pentru aChichița judecătorească de la ÎCCJ pentru a
nu respecta deciziile Curții Constituționalenu respecta deciziile Curții Constituționale

01.01. Un lider PSD, la un pas să-și dea demisia deUn lider PSD, la un pas să-și dea demisia de
onoareonoare

02.02. Se taie în carne vie! Anunțul șocant făcutSe taie în carne vie! Anunțul șocant făcut
chiar de Ludovic Orban. Se întâmplă închiar de Ludovic Orban. Se întâmplă în
două-trei lunidouă-trei luni

03.03. Ministrul Muncii: Nu există niciun studiu deMinistrul Muncii: Nu există niciun studiu de
impact privind creșterea salariului minimimpact privind creșterea salariului minim

04.04. De ce nu a făcut Dăncilă niciodată un copil.De ce nu a făcut Dăncilă niciodată un copil.
Cum arată Victor, copilul în�at de premier,Cum arată Victor, copilul în�at de premier,
pe când avea 26 de anipe când avea 26 de ani

05.05. Boală gravă descoperită la graniţaBoală gravă descoperită la graniţa
RomânieiRomâniei

01.01. Ce să NU mănânci niciodată pe stomaculCe să NU mănânci niciodată pe stomacul
gol. Iată de ce!gol. Iată de ce!

02.02. Medicii avertizează: Din ce în ce mai mulțiMedicii avertizează: Din ce în ce mai mulți
tineri fac accident vascular cerebraltineri fac accident vascular cerebral

03.03. „Analizele arătau lipsă de �er, iar eu aveam„Analizele arătau lipsă de �er, iar eu aveam
cancer”. De ce a refuzat medicul Roneicancer”. De ce a refuzat medicul Ronei
Hartner să-i prescrie suplimente pe bazăHartner să-i prescrie suplimente pe bază
de �erde �er

04.04. Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel: "CancerulProf. dr. Adrian Streinu-Cercel: "Cancerul
de �cat apare, tot mai des, din cauzade �cat apare, tot mai des, din cauza
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Cele mai cititeCele mai citite
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SĂNĂTATE

Alertă epidemiologică la granița cuAlertă epidemiologică la granița cu
România! Medicii avertizează că eRomânia! Medicii avertizează că e
vorba de o boală...vorba de o boală...

12 Noi 2019  •  12:27

SĂNĂTATE

Criză de vaccin antigripal. CeCriză de vaccin antigripal. Ce
măsuri ia Ministerul Sănătățiimăsuri ia Ministerul Sănătății

12 Noi 2019  •  10:49

A1.RO
Carmen Harra, previziuni șoc pentruCarmen Harra, previziuni șoc pentru
al doilea tur al alegeriloral doilea tur al alegerilor
prezidențiale 2019. Cine va �prezidențiale 2019. Cine va �
președinte...președinte...
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VIDEO PAPARAZZI / Vremurile înVIDEO PAPARAZZI / Vremurile în
care avea ochi doar pentru femeicare avea ochi doar pentru femei
celebre au apus! Care e acumcelebre au apus! Care e acum
prioritatea numărul 1 a lui Adrianprioritatea numărul 1 a lui Adrian
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