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Metode şi Activităţi de Cercetare

Strategia de cercetare utilizată este Studiul de Caz, 
ce încorporează atât tehnici cantitative, cât şi 
calitative. Metoda Studiului de Caz a fost utilizată 
pentru toate cele trei ţări europene, aducându-se în 
prim-plan exemple de Politici de Sănătate Publică 
cu mecanismele acestora de dezvoltare, implemen-
tare şi evaluare.

Transfer de know-how şi expertiză prin Vizite de 
Studiu

Informaţiile şi cunoştinţele din spatele unor procese 
ca dezvoltarea, implementarea şi evaluarea 
Politicilor de Sănătate Publică sunt de natură 
implicită, neputând fi pur şi simplu încapsulate 
într-un etalon, procedură sau plan de curs formal, 
ceea ce creează, prin urmare, dificultate în 
înţelegerea pe deplin a acestora. 

Din aceste considerente, proiectul a prevăzut Vizite 
de Studiu în regiunile partenerilor (Umbria – Italia, 
Catalonia – Spania şi Renania de Nord-Westfalia – 
Germania),  ce s-au concretizat într-un schimb 
extensiv de informaţii şi cercetări temeinice în 
cadrul instituţiilor de Sănătate Publică Regională.

Cursuri de formare profesională şi căi de 
diseminare
“În momentul în care analizăm relatările analiştilor 
şi specialiştilor de politică socială cu privire la 
cadrul, circumstanţele problemei, devine evident că 
etichetarea problemelor depinde adesea de 
metaforele care subliniază expunerile ce generează 
cadrul problemei şi trasează direcţia de soluţionare 
a acesteia” (Schon, D., 1979, Metaforă şi gând)
Aplicând metafore şi întrebuinţând în mod extensiv 
studii de caz, componenta de cursuri a fost creată 
pentru a le oferi experţilor români o înţelegere 
cuprinzătoare a Politicilor de Sănătate Publică, 
mergând până la scrutarea detaliilor de elaborare. 

INTRODUCERE

România se confruntă în momentul de faţă 
cu provocările regionalizării, politicile de 
sănătate publică fiind una dintre aceste 
provocări.

Procesul regionalizării este unul complex şi 
dificil, deoarece în România nu există 
regiuni care să aibă experienţa administrării 
comunităţilor locale şi a chestiunilor 
administrative şi politice. În multe state 
europene, politicile de sănătate publică sunt 
create şi implementate la nivel regional şi 
local, nivelul central având doar rolul de 
creare a cadrului în care instituţiile locale şi 
regionale îşi creează şi dezvoltă programele 
de sănătate publică. Este important ca 
experţii români care lucrează în instituţii 
publice cu legătură directă sau indirectă cu 
problematicile de sănătate să  înţeleagă şi 
să înveţe modalităţile de identificare a 
problemelor de sănătate la nivel de 
comunitate, care ar putea fi transpuse în 
politici de sănătate publică, dar şi cum să 
evalueze impactul acestui efort, astfel încât 
să devină mai eficienţi în cheltuirea banilor 
publici şi în obţinerea de rezultate pozitive în 
sănătate. 

ASPECTE PRINCIPALELE DIN PROIECT

OBIECTIVE

• EVALUAREA ŞI DOCUMENTAREA – evaluarea şi 
cercetarea mecanismelor necesare dezvoltării 
Politicilor de Sănătate Publică la nivel Regional în 3 
ţări europene – Germania, Italia şi Spania
•  TRANSMITEREA CUNOŞTINŢELOR – 
organizarea transferului de cunoştinţe prin 
intermediul a 8 cursuri de formare 
profesională
•DISEMINAREA CUNOŞTINŢELOR 
– facilitarea armonizării 
politicilor româneşti de 
dezvoltare economică şi a 
Politicilor de Sănătate 
Publică

GRUPURI ŢINTĂ

• 80 de experţi de sănătate 
publică şi experţi din Agenţiile 

pentru Dezvoltare Regională
• Comunitatea de sănătate publică

• Funcţionarii publici care lucrează în Agenţiile 
pentru Dezvoltare Regională

•  Administraţiile Locale Publice
 

SCOPUL PRINCIPAL

Proiectul PHPRO urmăreşte să identifice mecanismele prin care politicile 
de sănătate publică sunt  create şi implementate în 3 ţări europene – 
Germania, Italia şi Spania – şi să transfere toate aceste cunoştinţe şi 
aplicaţii părţilor direct interesate din România
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Manual de pregătire

Manualul „Linii directoare pentru crearea şi 
implementarea Politicilor de Sănătate Publică la 
nivel naţional, regional şi local” reprezintă cea 
mai importantă resursă pentru cursurile de 
pregătire şi îi va ajuta pe cursanţi să înţeleagă 
mai bine cum să acceseze fondurile necesare 
nevoilor comunităţilor lor locale, cum să le aloce 
potrivit acestor nevoi şi cum să îmbunătăţească 
gestiunea datelor, dar şi calitatea serviciilor 
furnizate publicului larg. 

Un Studiu de Caz este un studiu aprofundat al 
unei unităţi anume (ex.: persoană, grup sau 
eveniment) în care se analizează desfăşurarea 
unui proces în contextul dat.

În cazul nostru, Studiile de Caz descriu Politicile 
de Sănătate Publică din Italia, Spania şi Germania 
şi au fost concepute pornind de la două întrebări 
importante: Cum dezvoltă, implementează şi 
evaluează aceste trei ţări Politicile de Sănătate 
Publică la nivel Regional? şi De ce & Cum Italia, 
Spania şi Germania au făcut transferul de Politici 
de Sănătate Publică de la nivelul Naţional – Local 
la nivelul Naţional – Regional –Local? 

În cazul fiecăreia din cele trei ţări europene s-a 
realizat o descriere cuprinzătoare a mecanismelor 
de elaborare a Politicilor de Sănătate Publică şi 
s-au evaluat 6 exemple de Politici de Sănătate 
Publică,  printre care se numără şi cele care au 
legătură cu Sănătatea Mintală, Promovarea 
Sănătăţii la locul de Muncă şi Controlul Fumatului. 

STUDII DE CAZ DESPRE POLITICILE 
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Cursuri de Formare Profesională

Se vor organiza 8 cursuri de pregătire pentru 40 
de funcţionari publici din Agenţiile pentru 
Dezvoltare Regională şi 40 de experţi de Sănătate 
Publică din Institute şi Direcţii de Sănătate 
Publică.

REZULTATE

Fact sheets

Fact sheet-urile (disponibile în limbile: italiană, 
spaniolă şi germană) îşi îndreaptă atenţia asupra 
principalelor caracteristici din fiecare etapă (i.e., 
Iniţiere, Formulare, Aprobare, Dezvoltare, 
Implementare, Monitorizare şi Evaluare) din cadrul 
mecanismelor implicate în crearea Politicilor de 
Sănătate Publică.

Site Web

Conceput ca un instrument util în scopul 
promovării proiectului, site-ul web 
(www.phpro.ro) a devenit o bază de date 
valoroasă.

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei 
Europene.
Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de 
vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru 
eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.


