Politici Regionale de
Sănătate Publică
Elaborarea, implementarea şi evaluarea Politicilor
Regionale de Sănătate Publică - context regional,
proces decizional, nevoi evidenţiate şi expertiză existentă

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
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

Cursuri de Formare Profesională
în domeniul gestionării Politicilor
de Sănătate Publică

Timişoara,
14-15 Noiembrie 2011
Hotel Continental

şi experţi din Agenţiile pentru Dezvoltare
Regională
• Comunitatea de sănătate publică
• Funcţionarii publici care lucrează în Agenţiile pentru Dezvoltare Regională
• Administraţiile Locale Publice

Carta de la Ottawa pentru Promovarea Sănătăţii, 21 Noiembrie 1986
“Strategiile şi programele de promovare a sănătăţii trebuie să se adapteze la nevoile locale şi posibilităţile specifice fiecărei ţări şi regiuni în parte şi să ţină cont de sistemele sociale, culturale şi economice diferite [...] Promovarea sănătăţii înseamnă mai mult decât servicii medicale. Ea pune sănătatea pe ordinea de zi a factorilor de decizie în toate sectoarele şi la toate nivelele, determinându-i pe
aceştia să conştientizeze consecinţele deciziilor lor asupra sănătăţii şi să-şi asume responsabilităţile cu privire la aceasta.”

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.

“Politici de Sănătate Publică—Pregătirea
personalului român în vederea dezvoltării de
politici de sănătate publică la nivel regional”
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