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Ziua Mondială a Sănătății

În anul 1948, s‐a desfăşurat, sub egida ONU,
prima reuniune internațională la nivel global
consacrată sănătății, momentul de constituire a
Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).
Cu acest prilej, s‐a decis ca ziua de 7
aprilie să fie sărbătorită, în fiecare an, drept
„Ziua Mondială a Sănătății”. Pentru prima dată
acest moment a fost marcat în 1950, România
aflându‐se printre primele țări care au pus în
practică recomandarea ONU.
În anul 2014, sărbătorirea acestei zile
este pusă sub semnul combaterii noilor maladii
cu transmitere vectorială, de tipul malariei, a
bolilor ce reapar şi a amenințării potențiale pe
care o reprezintă alte maladii în condițiile
mobilității sporite a populației şi a creşterii
schimburilor comerciale.
Institutul Național de Statistică pune la
dispozitia mass‐media o serie de informații
prilejuite de această zi, pe baza ultimelor date
disponibile.
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Sursa: http://www.who.int/campaigns/worldhealth-day/2014/fr/

•

Rețeaua unităților sanitare a înregistrat, în anul 2012, modificări importante. Astfel, a crescut cu 9
numărul spitalelor, cu 3 numărul ambulatoriilor integrate spitalelor, cu 5 cel al ambulatoriilor de
specialitate, cu 260 numărul cabinetelor medicale independente de specialitate, cu 291 numărul
cabinetelor stomatologice independente, cu 163 numărul farmaciilor, punctelor de lucru ale
farmaciilor şi drogheriilor. Totodată, numărul centrelor de sănatate mintală s‐a diminuat cu 2
unități, cel al cabinetelor independente de medicină de familie cu 60 de unități, iar cel a depozitelor
farmaceutice cu 15 unități.
Numărul unităților sanitare pe principalele categorii de unități, în anul 2012
Unități sanitare
Spitale
Sanatorii TBC
Preventorii
Sanatorii balneare
Unități medico‐sociale
Ambulatorii de specialitate
Ambulatorii integrate spitalelor
Policlinici
Centre medicale de specialitate
Centre de sănătate mintală
Cabinete independente
de medicină de familie
Cabinete medicale şcolare şi
studențeşti
Cabinete
stomatologice
independente
Cabinete medicale independente de
specialitate
Cabinete stomatologice şcolare şi
studențeşti
Societăti medicale civile
Societăți
stomatologice
civile
medicale
Societăti
civile
medicale
de
specialitate
Farmacii, puncte de lucru ale
farmaciilor şi drogherii
Depozite farmaceutice
Alte tipuri de cabinete medicale

•
•

2011
464
2
2
7
64
80
334
262
221
86
11211

2012
473
2
2
9
64
85
337
282
243
84
11151

Anul 2012 fată de 2011
Diferențe (+/‐)
+9
‐
‐
+2
‐
+5
+3
+20
+22
‐2
‐60

1366

1389

+23

12613

12904

+291

9452

9712

+260

461

459

‐2

118
171

121
197

+3
+26

226

236

+10

8293

8456

+163

286
541

271
531

‐15
‐10

În anul 2012 au funcționat 297 creşe publice (275 cu regim zilnic şi 22 cu regim saptămânal) cu 15
920 paturi şi 18114 copii înscrişi. În medie, un copil a fost înscris în creşă pe o perioadă de 154 zile
din an (cu o zi mai puțin față de anul precedent).
Rețeaua sanitară din sectorul privat a continuat să se dezvolte. Astfe, numărul spitalelor a ajuns la
109, înregistrându‐se o creştere cu 12 unităti față de anul anterior. Spitale nou înregistrate sunt în
județele: Iaşi, Constanța, Prahova, Bihor, Bacău, Ilfov, Arad şi Municipiul Bucureşti. Rețeaua privată
a crescut cu un număr de 166 cabinete independente de medicină de familie, cu 425 cabinete
stomatologice independente şi cu 346 cabinete medicale independente de specialitate. În anul
2012 au functionat 271 policlinici (cu 23 mai multe decât în 2011), 1305 laboratoare medicale (cu
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33 mai multe decât în 2011) şi 1971 laboratoare de tehnică dentară (cu 72 mai multe decât în anul
precedent).
Fața de anul 2011, numărul farmaciilor, al punctelor de lucru ale farmaciilor şi drogheriilor a crescut
cu 170 unități, iar numărul depozitelor farmaceutice a scăzut cu 15 unități. În sectorul privat au
funcționat 16 creşe cu regim zilnic, cu 7 mai multe decât în anul precedent, cu un număr de 321
paturi şi 274 copii înscrişi; în medie un copil a fost înscris în creşă 146 zile din an ( cu 22 zile mai
puțin decât în anul precedent).
Comparativ cu rețeaua unitătilor sanitare din sectorul public, care include 77,0% din totalul
spitalelor, 71,4% din totalul centrelor de sănătate cu paturi de spital, 55,6% din totalul sanatoriilor
balneare, toate sanatoriile TBC, de nevroze sau de neuropsihiatrie şi toate preventoriile, 53,7% din
totalul cabinetelor independente de medicină de familie şi 59,8% din totalul laboratoarelor
medicale, sectorul privat deține majoritatea policlinicilor (96,1%), a cabinetelor medicale
independente de specialitate (89,%), a cabinetelor stomatologice independente (84,9%), precum şi
a farmaciilor, punctelor de lucru ale farmaciilor şi drogheriilor (94,7%).
Distribuția rețelei unităților sanitare pe medii de rezidență evidențiază faptul că rețeaua sanitară s‐
a dezvoltat în principal în mediul urban unde se regăseşte: 91,8% din numărul total de spitale,
93,7% din cel al dispensarelor medicale, 86,6% din totalul cabinetelor independente de medicină
generală, 58,3% dintre cabinete independente de medicină de familie, 75,6% din cel al farmaciilor,
91,2% dintre centrele de diagnostic şi tratament, 98,4% dintre centrele medicale de specialitate,
86,0% dintre cabinetele stomatologice independente, 97,4% dintre cabinetele medicale
independente de specialitate, 95,8% dintre laboratoarelemedicale, 95,4% dintre laboratoarele de
tehnică dentară, precum şi toate institutele şi instituțiile fără paturi, sanatoriile TBC, policlinicile,
centrele de transfuzie sanguină, centrele de sănătate mintală, cabinetele medicale studenteşti şi
cabinetele stomatologice studenteşti. Totodată, cele 2 sanatorii TBC şi 8 din cele 9 sanatorii
balneare funcționează, de asemenea, în mediul urban.
În mediul rural funcționează 59,4% dintre unitățile medico‐sociale şi 66,3% dintre punctele de lucru
ale farmaciilor şi drogheriilor, precum şi cele 2 preventorii.
Schimbările intervenite în structura şi numărul unităților sanitare au condus la modificări ale
numărului de paturi din diversele categorii de unități. Astfel, a crescut cu 1141 numărul paturilor
din spitale şi din centrele de sănătate cu paturi de spital, cu 260 numărul paturilor din sanatoriile
balnerare, cu 17 numărul paturilor din unitățile medico‐sociale şi a scăzut cu 60 numărul paturilor
din sanatoriile TBC, şi cu 8 numărul paturilor din preventorii. Numărul de paturi în creşe a
înregistrat o creştere cu 1035 paturi.
Numărul pacienților internați în spitale (inclusiv în centrele de sănatate cu paturi de spital) a fost
de 4513378 persoane, iar durata medie de spitalizare a fost de 7,5 zile. Au beneficiat de îngrijire
medicală, fiind spitalizați cu internare de zi în spitale, centre de sănatate cu paturi de spital şi centre
medicale, un numar de 2181960 pacienți.
Rețeaua sanitara publică a acordat asistența medicala persoanelor internate în spitale – 4372793
pacienți, cu 3,6% (162378 pacienți) mai puțini decât în 2011, durata medie de spitalizare a fost de
7,6 zile, cu 0,1 zile mai mult ca în anul precedent; sanatorii TBC – 3202 pacienți, cu 20,7% (838
pacienti) mai puțini decât în anul precedent, cu o durata medie de internare de 33,8 zile, față de
35,2 zile în 2011. Fată de 2011, în anul 2012 numărul persoanelor care au beneficiat de asistență
medicală în preventorii a crescut cu 4,8% (28 persoane), durata medie de internare fiind de 105,5
zile față de 102,4 zile în 2011. În unitățile medico‐sociale au fost internați 7995 pacienți ( cu 207,
respectiv cu 2,5% mai puțin decât anul precedent) şi o durată medie de spitalizare de 115,0 zile față
de 106,3 zile în 2011. În centrele de sănătate cu paturi de spital au fost îngrijiți un număr de 7278
pacienți cu o durată medie de spitalizare de 7,8 zile (7,2 zile în anul precedent), în sanatoriile de
nevroze sau de neuropsihiatrie – 2334 pacienți, durata medie de spitalizare fiind de 31,3 zile față de
34,0 zile în anul anterior, iar în sanatoriile balneare un număr de 8188 persoane, cu o durată medie
de internare de 16,8 zile (față de 15,8 zile în 2011).
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In cele 109 spitale din sectorul privat în anul 2012 au fost internați un număr de 132895 pacienți
(cu 20181 mai mulți decât anul precedent) cu o durată medie de spitalizare de 4,8 zile, fața de 5,0
zile în anul precedent. Totodată, în centrele de sănatate private au fost internați 412 pacienți care
au avut o durată medie de spitalizare de 13,3 zile, la fel ca în anul 2011, iar în sanatoriile balneare
private, un număr de 7477 persoane cu o durată de internare de 10,7 zile, față de 10,3 zile în anul
2011.

•

În anul 2012, sistemul sanitar a fost deservit de 280457 cadre sanitare. Dintre acestea 34,2%
(95876 persoane) au fost cadre sanitare cu pregătire superioară (medici, dentisti, farmacişti,
fizioterapeuți, asistenți medicali şi alt personal sanitar: biologi, chimişti), 44,6% (125141 persoane)
au fost cadre medicale cu pregătire sanitară medie şi 21,2% (59440 persoane) a fost personal
sanitar auxiliar.

•

Ponderea personalului sanitar de sex feminin din totalul medicilor a fost de 68,8%, din cel al
medicilor dentişti de 64,9%, iar din al farmaciştilor de 89,8%. Un număr de 274 fizioterapeuți şi
9424 asistenți medicali cu studii superioare au asigurat îngrijirea medicală în unitățile din sistemul
sanitar public şi privat. Dintre aceştia, 65,3% din fizioterapeuți şi 92,5% din asistenții medicali cu
studii superioare sunt de sex feminin. Ponderea personalului de sex feminin în personalul sanitar
mediu a fost de 91,1%, iar în personalul sanitar auxiliar de 83,5%.

•

Distribuția personalului sanitar după forma de proprietate a unității sanitare arată că în sectorul
public îşi desfăşoară activitatea 76,3% din totalul medicilor, respectiv 60,6% din totalul medicilor de
familie.

•

De asemenea, în sectorul public îşi desfăşoară activitatea şi majoritatea asistenților medicali cu
studii superioarea (89,5%), fizioterapeuților cu studii superiare (52,9%) şi majoritatea personalului
sanitar mediu şi auxiliar: 76,3% din personalul sanitar mediu şi 93,7% din personalul sanitar auxiliar.

•

În sectorul privat îşi desfăşoară activitatea 77,1% din totalul medicilor dențişti şi 94,6% din totalul
farmaciştilor.

•

În ultimii cinci ani numarul populației ce revine la un cadru medico‐sanitar (sector public şi privat) s‐
a redus semnificativ. Astfel, în anul 2008 reveneau 428 locuitori la un medic (1859 locuitori la un
medic de familie); 1807 locuitori la un medic dentist; 1837 locuitori la un farmacist; 162 locuitori la
un cadru sanitar mediu.

•

În anul 2012, numarul populației ce revine la un cadru medico‐sanitar (sector public şi privat) se
prezintă astfel: 397 locuitori la un medic (1548 locuitori la un medic de familie); 1543 locuitori la un
medic dentist; 1381 locuitori la un farmacist; 170 locuitori la un cadru sanitar mediu.
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Evolutia numarului populatiei ce revine la un cadru medicosanitar
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În medie, în anul 2012 la 10.000 locuitori au revenit: 6 medici dentişti, 7 farmacişti, 25 medici şi 59
persoane cu pregătire sanitară medie.

•

La sfârşitul anului 2012, rețeaua instituțiilor de ocrotire medico‐socială pentru persoanele cu
handicap înregistra un număr de 563 unităti specializate. Dintre acestea, 85 unităti oferă îngrijire
medico‐socială pe timpul zilei şi 478 unități acordă îngrijire medico‐socială cu spitalizare. Aceste
unităti au funcționat în principal în sectorul public, în sectorul privat inregistrându‐se numai 18
unități (2 unități acordând numai îngrijire de zi). Pacienții au dispus de un număr de 24321 paturi
(602 paturi în unitătile din sectorul privat). Pe parcursul anului 2012, au beneficiat de asistența
medicală specială cu internare un număr de 24937 persoane, adulți şi copii, fiecare dintre aceste
persoane beneficiind în medie de asistență de specialitate 305 zile/an.
*
*

*

Precizăm că datele pentru anul 2013 vor fi disponibile pe 30. 06 2014, când va
apărea lucrarea „Activitatea unităţilor sanitare”.
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