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Campanie de informare si constientizare in vederea schimbarii atitudinii sociale si 
stereotipurilor fata de grupurile vulnerabile. 
 
         Organizarea campaniei: pregatirea materialelor de informare, asigurarea publicitatii 
campaniei, stabilirea calendarului campaniei, asigurarea logisticii necesare; 
          Desfasurarea campaniei realizata prin utilizarea unor diferite metode si tehnici precum 
organizarea a 8 conferinte la nivel regional, anunturi mass-media si conferinte de presa, afise, 
bannere in unitatile medico -sanitare din tara, etc; 
          Organizarea a 4 sesiuni de lucru la nivel multiregional (cate 2 regiuni) cu personalul din 
domeniul sanitar de la toate nivelurile in vederea realizarii unui Manual de bune practici 
pentru combaterea discriminarii in sectorul sanitar; 
           Evaluarea si diseminarea rezultatelor campaniei; 
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Promovarea si asigurarea formarii profesionale pentru personalul medical din domeniul sanitar 
pentru a asigura implementarea noilor tehnologii in sistemul de sanatate. 
 
          Elaborarea materialelor suport pentru promovarea formarii profesionale; 
 
         Diseminarea materialelor suport sub diferite forme (publicare in format tiparit, publicare 
pe pagina de internet a proiectului); 
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 8 Conferinţe regionale  
 
Locatii si date:  
 Pentru regiunea Bucuresti-Ilfov  Bucuresti  28.03.2012 
 Pentru regiunea Sud  Calarasi  30.03.2012 
 Pentru regiunea Sud Est  Focsani    5.04.2012 
 Pentru regiunea Nord Est Slanic Moldova   6.04.2012 
 Pentru regiunea Sud Vest Ramnicu Valcea   9.05.2012 
 Pentru regiunea Centru  Sibiu  10.05.2012 
 Pentru regiunea Vest  Geoagiu Bai     12.06.2012 
 Pentru regiunea Nord Est Baia Mare   14.06.2012 
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 Scopul conferintelor  
 Informarea si constientizarea asistentilor medicali si personalului din sistemul de sanatate in vederea 
schimbarii atitudinii sociale si stereotipurilor fata de grupurile vulnerabile, cu accent pe eliminarea 
stereotipurilor fata de grupurile vulnerabile si combaterea discriminarii, atat la locul de munca, intre 
angajatii din sectorul sanitar, cat si fata de beneficiarii serviciilor furnizate prin sistemul de sanatate 
(stereotipuri, prejudecăţi, discriminări, identificarea grupurilor vulnerabile şi vulnerabilitatea multiplă în 
asistenţa medicală, metode de combatere a discriminării în sistemul medical).  

 
Obiectivele conferintelor  
 1. Cresterea gradului de informare al angajatilor privind tema discriminare; 
 2. Constientizarea angajatilor privind importanta implicarii in combaterea discriminarii. 
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Participanţi 
 
Numarul total de participanti    265  
  dintre care femei  225 (85%)  
 barbati    40 (15%) 
Varste cuprinse intre 23 si 66 ani 
 
Structura grupului  sistemul de sanatate  
   pozitii de management  
   lideri din sindicat 
   diverse sectoare 
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Informatii oferite participantilor la conferinte 
 
 informatii privind proiectul 
 prezentarea Manualul de bune practici pentru combaterea discriminarii in sectorul sanatate, realizat in 
cadrul proiectului in anul 2011 si care a fost diseminat participantilor. Manualul afost realizat cu contributia 
angajatilor din sistemul de sanatate participanti la sesiunile de lucru derulate in anul 2011, in cadrul 
proiectului.  
 repere generale teoretice privind discriminarea  
 metode de prevenire si combatere a discriminarii in sistemul de sanatate 
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Rezultatele conferintelor 
 
 Intelegerea, de catre participanti, a contextul in care se deruleaza actiunea  

 
 Intelegerea, de catre participanti a importantei implicarii lor in combaterea discriminarii 

 
 Intelegerea, de catre participanti, a unor notiuni generale teoretice privind discriminarea 
 
 Dobandirea, de catre participanti, a unor cunostinte privind metode de prevenire si combatere a 
discriminarii in sistemul de sanatate  
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Rezultatele conferintelor 
 

 Prezentarea si diseminarea Manualului de bune practici pentru combaterea discriminarii in 
sectorul sanatate realizat in cadrul sesiunilor de lucru ale proiectului in anul 2011 
Scop 

 - să sensibilizeze asistenţii medicali la problematica discriminării din sistemul de sănătate românesc 

- să identifice anumite condiţii şi factori ai discriminării, stereotipuri şi prejudecaţi în relaţia dintre angajaţii 

din sistemul de sănătate dar şi dintre aceştia şi pacienţi 

- să identifice grupurile vulnerabile să ofere informaţii şi sugestii pentru angajaţii din sistemul sanitar în 

legătură cu prevenirea şi combaterea manifestărilor discriminatorii din sistemul sanitar.  
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Rezultatele conferintelor – Concluzii si recomandari 
 

1. Obiectivele sesiunilor au fost atinse in totalitate, ceea ce demonstreaza faptul ca atat design-ul sesiunii 
cat si managementul intregului proces (realizarea documentatiei, selectia participantilor, prestatia 

lectorilor si organizarea) au fost foarte bine abordate; 
tema sesiunilor a suscitat un deosebit interes din partea participantilor, ceea ce subliniaza importanta 

implicarii angajatilor din sistemul de sanatate in demersuri ulterioare similare; 
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Rezultatele conferintelor – Concluzii si recomandari 
 
1. obiectivele conferintelor au fost atinse in totalitate, ceea ce demonstreaza faptul ca atat design-ul 

acestora cat si managementul intregului proces (realizarea documentatiei, selectia participantilor, 
prestatia lectorilor si organizarea) au fost foarte bine abordate; 

 
2. tema conferintelor a suscitat un deosebit interes din partea participantilor, ceea ce subliniaza importanta 

implicarii angajatilor din sistemul de sanatate in demersuri ulterioare similare, recomandarea fiind 
facuta si de participanti atat pe parcursul sectiunilor interactive ale sesiunii cat si in completarea 
chestinarelor finale, prin sugestia repetarii unor astfel de actiuni; 
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Rezultatele conferintelor – Concluzii si recomandari 
 
3. nevoia de informare privind mecanisme de discriminare, modalitati si mecanisme de combatere, este 

mare, conform marturiilor participantilor si a analizei rapsunsurilor acestora din chestionarul final, 
ceea ce conduce la recomandarea abordarii temei discriminare in demersuri ulterioare complexe, de tip 
cursuri si actiuni ample de constientizare, in intreg sistemul de sanatate; 

 
4. responsabilitatea asumata de participanti privind rolul de actori activi in combaterea discriminarii prin 

implicare, demonstrate prin interesul si implicarea activa in discutii cu lectorii si cu ceilalti participanti, 
subliniaza atat maturitate civica cat si profesionala, si foarte buna selectie a acestor grupuri de 
participanti. 
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beneficii am 
dacă particip 

Pentru informații suplimentare privind proiectul,  

contactați : 

 Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor 

Medicali din Romania  

Str. Inginer Zablovschi, nr. 76, sector 1, Bucuresti, Romania 

e-mail: oammromania@yahoo.com 
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