În ultimii ani, situația sistemului de sănătate din România a fost prezentată pe larg în presă,
așadar acest subiect a fost foarte des în atenția publicului, în general. Au fost expuse numeroase
deficiențe și a devenit clar pentru mulți că Sănătatea are nevoie, la rândul său, de terapie
intensivă.
Campania Votez pentru Sănătatea fost lansată în octombrie 2016. A pus Sănătatea în topul
priorităților pentru partidele politice și care a strâns sute de mii de voci pentru aceeași cauză:
Sănătatea românilor.
2019-2020 este din nou o perioadă de campanie electorală. Iar în contextul unor ani
electorali, atenția sporită a publicului pentru domeniul sănătății reprezintă o extraordinară
oportunitate de a convinge că Sănătatea merită atenția cuvenită.

CE S-A SCHIMBAT DIN 2016?
•

Deși bugetul Sănătății a crescut, România este încă pe ultimul loc în Uniunea Europeană în
ceea ce privește finanțarea pentru sănătate și accesul la medicamente de ultimă
generație.

•

Cheltuielile cu sănătatea ca procent din PIB/cap de locuitor sunt aproape jumătate față de
media țărilor din Uniunea Europeană.

•

Finanțarea medicamentelor este în prezent nesustenabilă și nu acoperă nevoile reale de
tratament ale celor 19 milioane de români.

•

În 2019, în România, puține medicamente au intrat pe lista de medicamente compensate și
gratuite.

•

Timpul mediu până la accesul unui nou medicament pe piață, este de aproximativ 43 de
luni, în timp ce alți europeni beneficiază de medicamente în câteva luni sau chiar imediat.

Campania „Votez pentru Sănătate” își propune să schimbe acest lucru, prin responsabilizarea
decidenților și a populației cu privire la nevoia acută de reformare a sistemului medical. Este
nevoie ca Sănătatea să primească atenția cuvenită și acesta este momentul ideal pentru a
contribui la stimularea unei dezbateri naționale despre viitorul Sănătății.

De aceea, vă invităm să votați pentru sănătate, pentru un sistem de sănătate eficient,
transparent, finanțat în funcție de nevoile reale ale pacienților români, care să pună accent
pe educația pentru sănătate și să ofere servicii medicale de calitate.
DIN NEFERICIRE, CU TOȚII AM FOST, SUNTEM ȘI VOM FI, MĂCAR O DATĂ ÎN VIAȚĂ PACIENȚI.
ESTE TIMPUL SĂ VOTĂM PENTRU SĂNĂTATE!

