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Comunicat de presă 

  În data de 14 aprilie 2016 Direcția de Sănătate Publică Bihor a organizat Dezbaterea publică 

pentru finalizarea Planului național multianual integrat de promovare a sănătății și educație 

pentru sănătate. 

 Elaborarea acestui plan a fost fundamentată pe analiza unor aspecte ale stării de sănătate a 

populaţiei României pe baza datelor colectate din unităţile sanitare publice, a datelor furnizate de 

studii efectuate pe plan naţional și în cadrul unor colaborări internationale, date care au relevat o 

stare de sănătate precară a populaţiei României, comparativ cu nivelul altor state din Uniunea 

Europeană. 

Scopul acestui plan este dezvoltarea de programe naționale de prevenție și educație pentru 

sănătate. 

Obiectivele acestor programe sunt: creșterea proporţiei populaţiei informate corect cu privire 

la factorii de risc pentru sănătate, creșterea numărului de persoane care adoptă comportamente 

favorabile sănătăţii și indirect pe termen mediu și lung diminuarea ritmului de creștere a numărului 

de cazuri de îmbolnăviri datorate stilului de viață și prevenirea deceselor prin boli netransmisibile în 

populaţie.   

Pentru consultări s-au înscris cetățeni, reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale, 

politicieni și reprezentanți ai unor instituții publice. 

Categoriile de populaţie vizate de planul în discuție: 

copiii (preșcolari și școlari) 

persoanele din comunităţile rurale 

persoanele din grupuri vulnerabile (indiferent de rezidenţă)  

femeile însărcinate    

Comportamentele abordate:  

comportamentele alimentare cu risc pentru sănătate 

activitatea fizică neadecvată și sedentarismul 

consumul dăunător de alcool 

consumul de droguri ilegale  

consumul neadecvat de medicamente 

fumatul 

comportamentele necorespunzătoare de igienă personală 

comportamentele violente și cele cu risc pentru răniri accidentale 

comportamente sexuale cu risc  

utilizarea necorespunzătoare a serviciilor medicale (preventive și curative) 
 În timpul consultărilor s-au făcut propuneri pentru îmbunătățirea Planului național 

multianual integrat de promovare a sănătății și educație pentru sănătate, care vor fi transmise 

Ministerului Sănătății pentru elaborarea formei finale a acestui plan. 
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