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Sãnãtatea lahei-rup, fãrã
strategie ºi fãrãobiective
lAttila Laszlo: “Strategia de sãnãtate trebuie adaptatã condiþiilor reale”lDiana Loreta Pãun: “E important sã consolidãm
investiþia în cercetare, care e un element central pentru performanþã ºi sustenabilitate”

S
trategia Naþionalã de
Sãnãtate reprezintã un
document care ar trebui
sã ghideze activitatea
din sistemul pu-
blic de sãnã-
tate ºi ser-
viciile

de sãnãtate oferite de sis-
temul privat. Din pãca-
te, cea mai recentã stra-
tegie dateazã din pe-
rioada 2014-2020, dar ºi
aceasta a fost implemen-
tatã în foarte micã mãsurã,
iar unele þinte din cuprinsul ei
au fost atinse sub presiunea pan-
demiei din ultimii doi ani. Specialiºtii din
domeniul sãnãtãþii ºi decidenþii politici
vorbesc despre necesitatea unei noi stra-

tegii naþionale de sãnãtate, care sã fie
adaptatã actualelor realitãþi cu care se
confruntã sistemul de sãnãtate din þara
noastrã ºi care sã includã, ca prioritãþi,

dezvoltarea infrastructurii cu aju-
torul fondurilor europene ºi re-

alizarea unui amplu pro-
gram de educaþie ºi pre-
venþie în domeniul sani-
tar. Strategia trebuie sã
fie conformã ºi celor pa-
tru scopuri ºi 10 obiecti-
ve incluse în programul

Uniunii Europene pentru
sãnãtate pentru perioada

2021-2027, care prin Regula-
mentul (UE) 2021/522 oferã finan-

þare entitãþilor eligibile, organizaþiilor ºi
ONG-urilor din domeniul sãnãtãþii din
statele membre pentru dezvoltarea dife-

ritor programe sau a infrastructurii din
acest sector de activitate, printre care se
numãrã ºi ameliorarea calitãþii medica-
mentelor, a dispozitivelor medicale ºi a
produselor necesare în situaþii de crizã ºi
consolidarea sistemelor de sãnãtate, rezi-
lienþa acestora ºi utilizarea eficientã a re-
surselor.

Din pãcate, în acest moment nu existã
niciun document în dezbatere publicã re-
feritor la o nouã strategie naþionalã de sã-
nãtate, mai ales cã realitatea din sistem
s-a schimbat dupã doi ani de pandemie ºi
au fost demarate ºi mari investiþii în in-
frastructura din domeniu, mai ales în
ceea ce priveºte realizarea spitalelor
regionale de la Cluj, Iaºi ºi Craiova.

Aceste aspecte nu sunt trecute cu ve-
derea de specialiºtii din domeniu, iar
unii dintre ei care fac parte din clasa po-

liticã afirmã cã o nouã strategie se impu-
ne a fi adoptatã dupã ce se va încheia re-
censãmântul general al populaþiei, acti-
vitate care se desfãºoarã în aceastã pe-
rioadã.

Creºterea capacitãþii de
rezilienþã – prioritate a
viitoarei strategii de
sãnãtate

Actualizarea strategiei naþionale de
sãnãtate trebuie sã constituie o prioritate
imediat dupã finalizarea recensãmântu-
lui populaþiei, care va furniza o parte im-
portantã din datele necesare pentru
întocmirea unui astfel de document,
susþine senatorul Attila Laszlo.

“Dupã 30 de ani, populaþia ºi clasa
politicã au conºtientizat câteva aspecte

legate de sãnãtate ºi mã refer la faptul cã
în sãnãtate trebuie sã avem rezerve pri-
vind infrastructura, resursele umane, sto-
curi privind anumite dotãri ºi anumite
tratamente. Din cauza lipsei acestora ºi a
capacitãþii noastre reduse sau limitate de
rezilienþã, am vãzut în ultimii doi ani
multe tragedii. De aceea, pe lângã PNRR
- care este o ºansã pe care ar trebui sã nu o
ratãm, se impune sã discutãm ºi despre
actualizarea strategiei noastre de sãnãta-
te adaptatã la condiþiile reale. Sper ca re-
censãmântul populaþiei aflat în derulare
sã ne ofere datele reale asupra stãrii noa-
stre ºi societãþii noastre. De foarte mult
timp nu avem date transparente legate de
societatea noastrã.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 11)

Sentix:Zonaeuroa intrat în recesiune

I
ndicele încrederii investitorilor pri-
vind activitatea economicã din zona
euro a înregistrat o scãdere peste
aºteptãri ºi în aprilie 2022, pe fondul

intrãrii în teritoriu negativ a indicelui si-
tuaþiei curente, con-
form celui mai recent
raport de la Sentix
GmbH.

Valoarea indicelui
agregat a scãzut cu 11
puncte, pânã la -18
puncte, cel mai redus
nivel din iulie 2020, în
condiþiile în care indi-

cele aºteptãrilor a scãzut cu 9 puncte,
pânã la -29,8 puncte, cel mai redus nivel
din decembrie 2011 (vezi graficul).

Indicele condiþiilor curente a scãzut
cu 13,3 puncte, pânã la -5,5 puncte. O va-
loarea negativã ºi pentru indicele situa-
þiei curente, alãturi de indicele aºteptãri-
lor, este interpretatã ca intrare în

recesiune în raportul de la Sentix.
Pe fondul tendinþei negative la nivel

global, clasificarea economiilor a înregi-
strat o nouã revizuire semnificativã, prin
includerea economiilor din Asia, exclusiv
Japonia, în categoria “stagnare” ºi a mutã-

rii economiei SUAîn categoria “tempera-
re”. Celelalte regiuni au fost menþinute în
categoria “declin”, cu excepþia economii-
lor din Estul Europei, care au fost menþi-
nute în categoria “recesiune”.

(continuare în pagina 9)

Rãzboi fãrã sfârºit

Î
n 1953 s-a terminat ceea ce se
numeºte, în limbajul comun, “Rãz-
boiul din Coreea”. Dupã circa trei
milioane de morþi ºi trei ani de zile în

care Statele Unite ºi Uniunea Sovieticã
s-au ameninþat reciproc cu arma nuclea-
rã a fost semnat un armistiþiu, la Pan-
munjom, între reprezentanþii militari ai
celor douã tabere. Stupefiant, la 68 de
ani de la acest moment, încã nu existã un
tratat de pace în Peninsula Coreeanã.
Coreea de Nord ºi aliaþii sãi sunt, tehnic,
în stare de rãzboi cu Coreea de Sud ºi cu
aliaþii sãi.

O stare de rãzboi existã, tehnic vor-
bind, ºi între Japonia ºi Rusia (aceasta
din urmã ca stat succesor al Uniunii So-
vietice). Din 1945. Profitând de faptul cã
Imperiul japonez era în corzi datoritã ata-
curilor americane, dictatorul de la Mos-
cova a ordonat trupelor sale din Asia sã
treacã la ofensivã. Ocazie cu care, printre
altele, URSS-ul a ocupat un grup de pa-

tru insule numite azi insulele Kurile de
Sud. Pe care a refuzat ºi refuzã sã le îna-
poieze Japoniei. Ceea ce face ca de 76 de
ani între Moscova ºi Tokyo sã nu existe
un tratat de pace.

Veþi vedea cã este o schemã aici. Dar
înainte de asta, sã continuãm. Republica
Popularã Chinezã. Din 1949 este în stare
de rãzboi cu Republica China (al cãrei
guvern s-a refugiat pe insula Taiwan). De
atunci regimul dictorial de la Pekin tot
ameninþã cu invazia.

În perioada 1944-1945 trupele sovie-

tice ajung în Prusia Orientalã. Urmeazã
o orgie de crime ºi violuri. Populaþia
germanã este terorizatã. În 1945 este
anexat la URSS teritoriul numit astãzi
“enlcava Kaliningrad” (fostul Königs-
berg). Între 1947 ºi 1948 zona este “cu-
rãþatã etnic”. Peste 100.000 de germani
sunt expulzaþi, iar în locul lor au fost
aduºi aproape jumãtate de milion de
ruºi. Enclava este puternic militarizatã.
Formal, Germania renunþã la acest teri-
toriu abia în 1990.

(continuare în pagina 3)

Desen de MAKE

CÃLIN
RECHEA

Statele lumii trãiesc fie în pace, fie în rãzboi unele

cu altele. Dupã Al Doilea Rãzboi Mondial pacea a

fost regula, iar rãzboiul, excepþia. Existã instituþii ºi

reguli complexe care guverneazã, pe scena interna-

þionalã, comportamentul acestor state.

VOLODYMYR ZELENSKI
ÎN PARLAMENTUL
ROMÂNIEI:

“Trebuie sã
închideþi
porturile pentru
navele ruseºti ºi
sã opriþi tranzitul
mãrfurilor
spre ºi dinspre
Rusia”

U
craina nu este ultima þintã a
agresiunii Federaþiei Ruse, care
doreºte sã treacã de Nikolaev,
sã ocupe Odessa, iar de acolo

sã ajungã în Moldova care este o þintã
pentru expansiunea rusã, a afirmat, ieri,
în discursul þinut online în Parlamentul
României, Volodymyr Zelensky,
preºedintele Ucrainei. Acesta a menþio-
nat cã în prezent pe teritoriul Ucrainei se
decide soarta întregii Europe centrale ºi
a regiunii Mãrii Negre.

“Rusia trebuie sã fie privatã de toate
resursele financiare ºi economice. Trebu-
ie sã închideþi porturile pentru navele
ruseºti, trebuie sã opriþi tranzitul mãrfuri-
lor spre ºi dinspre Rusia, trebuie sã inter-
ziceþi orice import din Rusia. E nevoie de
impunerea altor sanctiuni. Acum se deci-
de cine va câºtiga în acest rãzboi: liberta-
tea sau tirania. (...) Sunt convins cã Rom-
ânia va susþine impunerea dreptãþii, sunt
convins cã firmele româneºti vor partici-
pa la programele de refacere a Ucrainei
dupã rãzboi ºi pentru refacerea unor re-
giuni sau oraºe care au fost distruse de
Rusia. Avem nevoie de susþinere pentru
refacerea vieþii. Mulþumesc poporului
român pentru ajutorul acordat refugiati-
lor. Sper ca dupã rãzboi aceºti oameni sã
se întoarcã acasã. Aceastã susþinere acor-
datã refugiaþilor este o bazã pentru apro-
pierea ºi mai mare între þãrile noastre.
Vreau sã încep un dialog cu România pen-
tru a permite protecþia minoritãþilor naþio-
nale, a comunitãþii româneºti din Ucraina
ºi celei ucrainene din România. Viitorul
nostru este unul comun într-o familie eu-
ropeanã”, a spus Volodymyr Zelensky.

În deschiderea discursului sãu,
preºedintele ucrainean a prezentat ima-
gini cu victimele masacrului de la Bucha,
unde peste 300 de civili ucraineni au fost
torturaþi ºi împuºcaþi de forþele armate
ale Federaþiei Ruse.

“Denumire Bucha va ramâne în isto-
ria lumii, în istoria crimelor umanitãþii.
ªtim pânã în prezent de peste 300 de oa-
meni torturaþi, legaþi cu mâiniele la spate
ºi împuºcaþi în ceafã sau în ochi. Au fost
persoane strivite de tancuri, au fost viola-
te femei, ºi e doar începutul a ceea ce am
descoperit. Avem piesele unui puzzle
pentru a considera cã este vorba despre
mai multe victime. (…) Avem informaþii
cã au fost omorâþi învãþãtori ºi profesori,
cã au fost torturaþi, uciºi sau ameninþaþi
cei care erau consideraþi drept activiºti
pro-ucraineni sau care aveau în aparta-
ment simbolurile de stat ale Ucrainei”, a
spus Zelensky care a comparat actuala
luptã a ucrainenilor împotriva lui Putin,
cu lupta românilor în decembrie 1989
împotriva regimului Ceauºescu.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)


