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SUMARUL 

DEZBATERII
Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă a organizat, 

sub patronajul al Comisiei pentru Sănătate și Familie a Camerei 

Deputaților, dezbaterea publică pe tema situației domeniului de 

Anestezie și Terapie intensivă din România. Evenimentul a 

subliniat importanța ATI în cadrul sistemului sanitar și propune 

măsuri concrete de eficientizare a activității acestui sector. 

Evenimentul organizat la Parlament a adus în atenția decidenților 

în domeniu rezultatele cercetării integrate a domeniului ATI, 

derulate în 2016, și mai ales concluziile și măsurile propuse de 

specialiștii ATI pentru dezvoltarea și eficientizarea acestui 

domeniu. 
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Principalele tematici abordate în cadrul dezbaterii au vizat: 

 • Prezentarea rezultatelor și a priorităților pentru dezvoltarea 

 ATI, rezultate în urma cercetării ”Atingerea excelenței în ATI” 

• Dezvoltarea și eficientizarea programului AP-ATI 

și includerea măsurilor în prioritățile factorilor decizionali 

• Propuneri de modificări legislative pentru îmbunătățirea 

funcționării domeniului ATI. 



MODIFICĂRI LEGISLATIVE 
PENTRU DOMENIUL ATI

Discuțiile au vizat principalele provocări cu care se confruntă sistemul de sănătate românesc și în special domeniul 

ATI, de la finanțarea adesea insuficientă și procesele birocratice complicate, până la migrația medicilor și a 

personalului auxiliar și lipsa unui nivel standard minim al dotărilor în spitalele din țară. De asemenea, un accent 

puternic a fost pus pe 

• necesitatea includerii conflictului de interese și a regimului incompatibilităților în categoria faptelor vizate de 

proiectul Legii prevenției, având în vedere că, în prezent, activitatea instituției abilitate pentru evaluarea 

incompatibilităților și a conflictelor de interese, A.N.I. (Agenția Națională pentru Integritate), este lipsită aproape

complet de caracterul preventiv și consultativ 

• necesitatea adoptării prin ordin de ministru a curriculum-ului european pentru ATI 

• necesitatea revizuirii Legii mal-praxis-ului. 
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Între prioritățile de modificare legislativă indicate de reprezentanții SRATI 

au fost menționate: 

 

• Menținerea programului AP – ATI și a pachetului de acțiuni prioritare (AP) între 

prioritățile de sănătate publică și de finanțare, prin Legea Sănătății 

• Includerea unor noi tipuri de servicii medicale 

pentru recuperarea pacienților post – critici 

• Revizuirea Legii Malpraxis-ului 

• Legea Statutului Medicului (eliminarea statutului de funcționar public, revizuirea 

prevederilor privind uciderea din culpă etc.) 

• Includerea în Legea Prevenției a conflictului de interese și a incompatibilității 

• Elaborarea legii îngrijirii la sfârșitul vieții 
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La eveniment au fost prezenți și reprezentanți ai 
presei, care au relatat ideile menționate, cu accent 
pe proiectul înaintat de SRATI Parlamentului și în 
special Comisiei de sănătate privind modificarea 
Legii prevenției: 

https://www.agerpres.ro/sanatate/2017/03/15/dorel- 

sandesc-legea-preventiei-sa-includa-si-conflictul-de- 

interese-si-regimul-incompatibilitatilor-14-02-18 

http://www.sanatateatv.ro/stiri-medicale/srati-a- 

demarat-un-demers-de-radiografiere-a-situatiei- 

actuale-a-sectiilor-ati/ 

http://www.evz.ro/dr-dorel-sandesc-preventia- 

lipseste.html 

proiect sustinut de 
baxter

http://www.bizlawyer.ro/stiri/interviuri-opinii/dorel- 

sandesc-legea-preventiei-sa-includa-si-conflictul- 

de-interese-si-regimul-incompatibilitatilor 

http://www.formaremedicala.ro/legea-preventiei- 

ar-trebui-sa-includa-si-prevederi-referitoare-la- 

conflictul-de-interese-si-regimul-incompatibilitatii/ 

http://www.feedler.ro/feed/5620426--dorel- 

sandesc-legea-preventiei-sa-includa-si-conflictul- 

de-interese-si-regimul-incompatibilitatilor 

https://www.ultimele-stiri.eu/articol/dorel- 

sandesc-legea-preventiei-sa-includa-si-conflictul- 

de-interese-si-regimul- 

incompatibilitatilor/2902211 

CONCLUZIILE DEZBATERII PUBLICE SRATI: 

Toți participanții reafirmă sprijinul pentru dezvoltarea  Programului AP – ATI 

Programul AP – ATI – model de succes, 

extins și la alte specialități medicale 

Îmbunătățirea finanțării programului este vitală 

Parteneriat instituțional pentru atingerea excelenței in ATI 

Dezvoltarea cadrului legislativ 

în vederea recunoașterii rolului și locului medicului în societate 

Formarea continuă a personalului ATI 


