COMUNICAT DE PRESĂ
Marți, 25 iunie 2019, începând cu orele 09.00 la Hotel Ramada Plaza București va avea loc conferința
de capitalizare a experiențelor din cadrul celor 7 proiecte pilot implementate în cadrul Programului de
Cooperare Elvețiano-Român, Fondul Tematic de Sănătate: "Creșterea accesului la servicii medicale
și sociale: Servicii medicale și sociale integrate la nivelul comunității". Evenimentul, deschis presei
începând cu orele 09.30 (vezi agenda) se va deschide cu discursurile susținute de către Dna Ministru a
Sănătății, Sorina Pintea și ES Dl. Arthur Mattli, Ambasador al Confederației Elvețiene în România.
În cadrul Conferinței vor fi prezentate rezultatele, lecțiile învățate, bariere, posibile soluții de
sustenabilitate, pașii următori, vor putea fi întâlnite echipele de implementare ale proiectelor pilot din cele
7 UAT-uri participante (din județele Botoșani, Sălaj și Tulcea), vor putea fi vizionate fotografii din cadrul
proiectelor și se va prezenta instrumentul generat de proiect: Ghidul pentru dezvoltarea unui Centru
comunitar de servicii medico-sociale integrate.
Proiectul s-a adresat comunităților rurale din județele Botoșani, Sălaj și Tulcea și a avut drept scop
dezvoltarea de modele funcționale de servicii sociale și de sănătate, integrate și gestionate la nivel
local cu scopul îmbunătățirii accesului la îngrijiri de sănătate și servicii sociale, în special pentru populația
defavorizată, printr-o strânsă colaborare între serviciile comunitare medicale și sociale.
Proiectele au fost finanțate de către Guvernul Elvețian - 85% (prin Fondul Tematic pe probleme în
Sănătate gestionat de către Organismul Intermediar Elvețian (OIE), format din consorțiul Institutul Elvețian
Tropical și de Sănătate Publică și Fundația CRED – Centrul Româno-Elvețian pentru Dezvoltarea
Sistemului de Sănătate) și 15% - co-finanțare din partea Guvernului României (prin intermediul
Ministerului Sănătății). Componenta de dezvoltare a capacității la nivelul comunităților locale a fost
realizată de către Asociația Română de Sănătate Publică și Management Sanitar.
Atașat regăsiți agenda conferinței.
Pentru mai multe detalii, contactați-ne:
Fundația CRED, Centrul Româno-Elvețian pentru Dezvoltarea Sistemului de Sănătate
București, sector 2, Str. Dr. Burghelea nr. 8
Pers. contact: Mihaela Bârsan, Specialist comunicare
Mobil: 0746075527
Email: mihaela.alexandru@cred.ro
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