
 
Evaluarea UE din prezent: 
 
Sistemul medical din România nu prezint  îmbun iri, în ciuda 
contribu iei UE 
  
(Bruxelles, 15 mai, 2012) 
 
Indexul european al sistemelor medicale (EHCI) din 2012 a fost prezentat ast zi la Parlamentul 
European din Bruxelles, iar România se zbate la fundul clasamentului. Comparativ, rile de 
Jos au ob inut 872 din totalul de 1.000, fiind urmate de Danemarca (822), Islanda (799), 
Luxemburg (791) i Belgia (783). România a ob inut 489 de puncte, plasându-se pe locul 32 din 
34 de ri (pozi ia sa nu s-a modificat de la EHCI 2009). EHCI a fost publicat începând cu 2005 
de think tank-ul din Suedia, Health Consumer Powerhouse (HCP). 
 
Care sunt principalele obstacole din calea sistemului medical român? 
 
- Ar fi corect s  nu compar m România cu membrii UE mai boga i, afirm  Dr. Arne Björnberg, Director 
de Opera iuni la HCP i eful echipei EHCI. rile din regiune, precum Croa ia (663 de puncte), FYR 
Macedonia (546) sau Albania (519) sunt termeni de compara ie mai relevan i i arat  c  România are 
mult de recuperat! 
  
- Mai alarmant este faptul c  România, membru UE înc  din 2007, pare s  fac  progrese minime în 
domeniul s ii, în ciuda contribu iei imense de la UE. Numai serviciile de baz  precum vaccinurile 
diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitice par s  dea rezultate. Rezultatele medicale sunt cele 
mai slabe dintre aceste 34 de ri. Cei de la Bruxelles ar trebui s  se îngrijoreze! 
 
- Situa ia va r mâne dificil  pân  când România creeaz  un sistem în care doctorii s  lucreze pe 
salarii decente în spitale în care s  fie principalul lor loc de munc , în loc s  câ tige bani în clinici 
private sau primind bani pe sub mân , remarc  dr Björnberg. 
 
Îmbun ire general  - cu semne de avertizare 
EHCI reflect  o îmbun ire continu  a sistemelor medicale europene, rezultatele i condi iile fiind 
per ansamblu mai bune. Semnalele de alarm  privind impactul crizei economice par pu in exagerate. 
Zeci de ani la rând, în sistemul de s tate s-a vorbit de reduceri bugetare i de sc derea calit ii, 
când, în realitate, s-a mers în sensul invers, cel pozitiv. Îns  Indexul vizeaz  trei zone de interes 
deosebit în urma crizei: 
 
- Exist  tendin e de a a tepta mai mult timp pentru a beneficia de interven ii chirurgicale costisitoare 
în rile cele mai afectate de criza economic  
 
- Cota pl ilor din banii proprii pentru anumite tratamente a crescut 
 
- Lipsa îmbun irilor i chiar un acces mai redus la noi tipuri de medicamente. 
 
Indiferent de situa ia economic , Europa r mâne teritoriul predilect al infec iilor intraspitalice ti. La 
jum tate dintre cele 34 de ri evaluate, EHCI a declarat cod ro u de alert  privind riscul 
de infec ie. 
 
- O ini iativ  UE privind interzicerea vinderii antibioticelor c tre pacien ii f  re et  ar reduce aceast  
cifr , afirm  dl Johan Hjertqvist, fondator i pre edinte HCP. Siguran a pacien ilor ar avea mai multe 



de câ tigat din aceast  ini iativ  decât din oricare alta din UE! 
 

 
 
Despre Index 
EHCI a devenit etalonul de evaluare a sistemelor medicale europene. Edi ia din 2012 clasific  34 de 
sisteme medicale na ionale din Europa pe criteriul a 42 de indicatori, acoperind cinci domenii 
esen iale în materie de s tate: drepturile i informarea pacien ilor, durat  de a teptare pentru 
tratament, rezultate, prevenirea/sfera de aplicare i acoperire a serviciilor furnizate, precum i 
domeniul farmaceutic. Indexul este alc tuit dintr-o combina ie de statistici publice, sondaje asupra 
pacien ilor i cercet ri independente realizate de fondator, think tank-ul din Suedia, Health Consumer 
Powerhouse. 
 
EHCI 2012 a fost sus inut de finan ri nelimitate din partea EFPIA (Federa ia European  a Industriei 
Farmaceutice), Pfizer Inc, Novartis SA i Medicover SA. 
Informa ii suplimentare i raportul explicativ pot fi g site aici: 
www.healthpowerhouse.com/ehci2012 
 
Lua i leg tura cu Dr. Arne Björnberg pentru alte informa ii privind EHCI: 
arne.bjornberg@healthpowerhouse.com  +46 705 84 84 51. 
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