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Not de înso ire   

Stima i participan i la Conferin a European EPSU pentru S n tate 2011,  

Acest document con ine informa ii despre formatul conferin ei i urmarea prev zut a acesteia, 
precum i structura pentru discu ii. Secretariatul EPSU a sugerat câteva întreb ri, recomand ri i 
puncte de ac iune pentru discu ii în cele dou grupuri de lucru (GL) i în sesiunile plenare.  

Documentul este structurat în jurul celor patru subiecte largi ale conferin ei: 

 

Europenizarea Sistemelor i Serviciilor Na ionale de S n tate (SUBIECTUL 1) 

 

Finan area asisten ei medicale pe fondul crizei i a politicilor de austeritate (SUBIECTUL 2) 

 

Mobilitatea i migrarea transfrontalier a lucr torilor din s n tate (SUBIECTUL 3 + GL 2) 

 

Politici eficiente de recrutare i p strare/Îmb trânirea for ei de munc din s n tate (GL 1)  

Subiectul 3 este abordat în GL 2. GL 1 este conceput ca un forum de informare i discu ii despre 
rezultatele Dialogului social european, mai ales din 2009 i 2010, a a cum a fost negociat i adoptat 
de c tre membrii EPSU i angajatorii din sectorul spitalicesc, organiza i în cadrul HOSPEEM.  

Acest paragraf prezint informa ii despre structura principal i func ionarea planificat a GL (de 
4 ore), scopul acestora fiind acela de a constitui forumuri pentru schimburi de idei i discu ii între 
afilia ii EPSU 

 

GL 1 este dedicat disemin rii de informa ii privind rezultatele Dialogului social european sectorial 
în cadrul sectorului spitalicesc, de când acesta a fost formalizat în 2006. Participan ii sunt invita i 
s evalueze modul în care conven iile, cadrele de ac iuni, codurile de conduit , orient rile etc. 
sunt puse în practic de c tre partenerii sociali. Acesta ar trebui s fie un forum de discu ii despre 
o utilizare mai eficient , dar i despre dificult i sau e ecuri. GL 1 este constituit în jurul celor trei 
subiecte îmb trânirea for ei de munc din s n tate , strategii i politici eficiente de recrutare i 
p strare (bazate pe Cadrul de ac iuni EPSU-HOSPEEM Recrutare i p strare din 17 
decembrie 2010) i prevenirea violen ei din partea ter ilor în serviciile de s n tate . 

 

GL 2 are acelea i priorit i tematice ca i SUBIECTUL 3. În primul rând, se ocup de impactul 
mobilit ii i migra iei transfrontaliere a lucr torilor din s n tate, 1) asupra condi iilor de munc i 
de salarizare i protec iei sociale a acestora, 2) asupra pacien ilor, 3) asupra calit ii serviciilor i 
4) asupra sistemelor de s n tate i de îngrijire pe termen lung. Al doilea subiect: consult rile 
permanente i procesele c r ii verzi, având ca scop revizuirea legisla iei europene în domeniul 
recunoa terii calific rilor profesionale în 2012. 

 

Pre edin ii GL 1 i 2 vor trebui s convin împreun cu participan ii acele întreb ri, recomand ri 
i puncte de ac iune asupra c rora grupurile de lucru doresc s se concentreze i s verifice 

dac participan ii consider potrivit s adauge altele. 

 

Participan ii la GL 1 i 2 vor trebui ca la finalul GL s elaboreze un set de recomand ri i puncte 
de ac iune pentru afilia ii EPSU, pentru secretariatul EPSU i pentru posibile activit i 
comune/coordonate. Secretariatul EPSU încurajeaz participan ii - acolo unde e cazul - s 
identifice i alte aspecte prioritare, recomand ri i puncte de ac iune relevante pentru regiuni sau 
grupuri de ri specifice. 

 

Raportorii pentru GL 1 i 2 vor trebui s prezinte în cadrul sesiunii plenare din 19 octombrie, la 
sfâr itul dimine ii, rapoarte privind aspectele cheie care au fost discutate, punctele de consens i 
disensiune, precum i recomand rile i punctele de ac iune convenite în general de c tre 
participan ii la grupurile de lucru respective.  

Etape viitoare i perspective 

 

Planul nostru este ca raportul despre conferin s fie gata pân la sfâr itul anului 2011. 

 

Din cauza timpului scurt în faza de preg tire a Conferin ei Europene EPSU pentru S n tate, nu 
am preg tit o declara ie sau o rezolu ie care s fie discutat la conferin . Totu i, pl nuim s 
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facem acest lucru pân la jum tatea anului 2012. Acest document va fi discutat i aprobat în 
edin a Comitetului Permanent pentru S n tate i Servicii Sociale i a Comitetului Executiv 

EPSU. 

 
Proiectul pentru care primim sprijin financiar de la bugetul CE pentru dialog social se termin în 
luna iunie 2012. Pân atunci vom avea i dou documente de cercetare, 

o unul privind Europenizarea Sistemelor Na ionale de S n tate i impactul pie ei interne asupra 
for ei de munc din s n tate i a dialogului social (de c tre Dr. Rita Baeten, OSE, B), 

o cel lalt despre Mobilitatea transfrontalier a for ei de munc din s n tate: Provoc rile în ceea 
ce prive te recrutarea, calificarea, condi iile de munc i garantarea drepturilor de munc 
(autori: Prof. Jane Hardy i colegii, Universitatea Hertfordshire, Marea Britanie)  

****   

SUBIECTUL 1: Europenizarea Sistemelor i Serviciilor Na ionale de S n tate: Efectele asupra 
for ei de munc din s n tate, asupra pacien ilor, asupra calit ii serviciilor i asupra sistemelor 
de s n tate  

Aspecte prioritare/preocup ri pentru afilia ii EPSU 

  

Mobilitatea transfrontalier a pacien ilor/utilizatorilor serviciilor sociale fiind/devenind o realitate în 
majoritatea statelor membre ale UE, 

o Cum poate fi men inut competen a guvernelor i autorit ilor publice pentru planificarea 
serviciilor de s n tate în conformitate cu obiectivele stabilite la nivel na ional/regional? 

o Cum pot fi reglementate i organizate sistemele de s n tate astfel încât autorit ile publice s 
poat totu i asigura accesibilitatea universal , calitatea, continuitatea, durabilitatea financiar 
i principiul furniz rii de servicii la nivel local/regional? 

o Cum pot fi consolidate/protejate drepturile pacien ilor (de ex. la reclama ii, desp gubire, 
protec ia datelor, r spunderea profesional , rambursarea cheltuielilor) i calitatea 
tratamentului atunci când pacien ii locuiesc/merg în str in tate, f r a promova în acela i timp 
turismul medical în detrimentul disponibilit ii, al egalit ii accesului i al calit ii serviciilor 

furnizate la nivel na ional i aproape de domiciliu?  

 

Noi oportunit i i provoc ri pentru lucr torii din s n tate, ce decurg din cooperarea 
transfrontalier între autorit ile publice, furnizorii de servicii de s n tate, casele de asigur ri de 
s n tate  

Întreb ri 

  

Care sunt experien ele i preocup rile dvs. cu privire la mobilitatea transfrontalier a 
pacien ilor/utilizatorilor serviciilor sociale pentru afilia ii EPSU? 

o Cazul 1: Veni i dintr-o ar unde pacien ii care pleac la tratament în str in tate sunt în num r 
mai mare decât cei care vin s beneficieze de serviciile sociale/medicale din ara dvs. (de ex. 
din cauza unor liste de a teptare lungi, a lipsei capacit ii pentru un anume tip de tratament 
etc.) 

o Cazul 2: Veni i dintr-o ar unde se înregistreaz un aflux (considerabil) de pacien i (de ex. 
datorit unor liste de a teptare mai scurte sau a inexisten ei unor astfel de liste, a calit ii mai 
bune a tratamentelor, a facilit ilor pentru tratamente specializate, a pre urilor mai mici)  

 

Crede i ori prevede i c tratamentul transfrontalier al pacien ilor 

o va duce probabil în ara dvs. la o inegalitate mai mare în ceea ce prive te accesul universal la 
servicii în domeniul asisten ei medicale i calitatea acestor servicii? 

o este/va fi folosit de c tre actorii interesa i interni pentru a crea o concuren mai mare în 
sistemele na ionale de s n tate, de ex. ca o consecin a num rului mai mare de contracte 
încheiate cu furnizori priva i de servicii de s n tate? 
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A fost tratamentul transfrontalier al pacien ilor inclus pe agenda partenerilor sociali din sectorul 
asisten ei medicale? Dac da, care aspecte sunt acoperite/monitorizate?  

Recomandare 

 
Vede i mai jos, la punctele de ac iune; aceasta este, de asemenea, ac iunea sugerat pentru 
afilia ii EPSU  

Puncte de ac iune 

  

Sindicatul din care face i parte monitorizeaz transpunerea Directivei din 9 martie 2011 privind 
aplicarea drepturilor pacien ilor în cadrul asisten ei medicale transfrontaliere (2011/24/UE) în 
legisla ia na ional ? Statele membre sunt libere s decid cu privire la procedurile, institu iile ce 
vor fi implicate i m sura în care acestea vor folosi noi posibilit i de cooperare transfrontalier în 
ceea ce prive te urm toarele aspecte: 

o Promovarea furniz rii de servicii medicale transfrontaliere în zonele de frontier ; 

o Abordarea problemelor legate de siguran i r spunderea profesional ; 

o Instituirea unor centre de referin

 

pentru tratamente care necesit cuno tin e specializate i 
boli rare; 

o Rambursarea cheltuielilor (termen; proceduri; excluderea anumitor elemente de cost; 
calcularea i rambursarea cheltuielilor în cazul presta iilor în natur ); 

o Preautorizarea tratamentelor în str in tate; 

o Func ionarea centrelor de coordonare na ional .  

SUBIECTUL 2: Finan area asisten ei medicale pe fondul crizei i a politicilor de austeritate  

Provoc ri/preocup ri pentru afilia ii EPSU 

  

Provoc ri comune: îmb trânirea popula iei cu nevoi noi i în schimbare, cre terea bolilor cronice, 
cre terea a tept rilor pacien ilor, inova iile tehnologice i r spândirea tehnologiei, costurile în 
cre tere ale asisten ei medicale  

 

Tendin de cre tere a densit ii muncii/volumului de munc , dar i de apari ie a unor roluri noi (în 
echipe multifunc ionale)  

 

Inciden crescut a cazurilor de boli, invaliditate i uzur /p r sire a locului de munc din cauza 
stresului i a efortului fizic i psihologic  

 

Peste tot în Europa se înregistreaz - tot ca urmare a crizei economice i financiare i a 
deficitelor publice din de în ce mai mari - presiuni semnificative i continue asupra bugetelor 
publice i reduceri planificate sau puse deja în aplicare (în unele state membre la cererea 
FMI/UE), inclusiv în regimuri/m suri de s n tate i asisten medical bazate pe solidaritate  

Întreb ri 

  

Care au fost politicile aplicate sau planificate în ara dvs. de reducere a cheltuielilor cu asisten a 
medical , în ceea ce prive te atât cererea, cât i oferta?  

 

A fost una dintre m surile prezentate la p. 9 a publica iei OCDE (2010): Reuniunea mini trilor 
s n t ii din cadrul OCDE. Priorit ile sistemelor de s n tate atunci când se înregistreaz o lips 
de bani , http://www.oecd.org/dataoecd/14/31/46098466.pdf? 

  

A fost una dintre m surile prezentate în Sec iunea 4 Aspecte legate de eficien a, eficacitatea i 
durabilitatea sistemelor de s n tate ori în Sec iunea 6 Principalele provoc ri viitoare pentru 
limitarea cheltuielilor i eficientizarea sistemelor de s n tate din cadrul publica iei CE/Comitetul 
pentru politic economic (Grupul de lucru privind îmb trânirea) (2010): Raport comun referitor la 
sistemele de s n tate, consulta i 

http://www.oecd.org/dataoecd/14/31/46098466.pdf?
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http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/op74_en.htm? 

  
Cum poate fi asigurat accesul echitabil i universal la servicii accesibile i de înalt calitate în 
domeniul asisten ei medicale în condi iile unor resurse economice (deseori) limitate i/sau a lipsei 
de cadre medicale calificate?  

 
Cum poate fi garantat cel mai bine finan area pentru formare profesional i DPC (dezvoltare 
profesional continu ) cu scopul de a promova calitatea i siguran a asisten ei medicale, folosind 
i fondurile structurale comunitare?  

 

Cât importan trebuie acordat /Câ i bani trebuie aloca i promov rii s n t ii i prevenirii 
bolilor/handicapurilor?  

 

Ce fac/planific sindicatele din ara dvs. cu privire la punctele de ac iune de mai jos?  

Recomand ri/Puncte de ac iune 

  

Pentru angajatori: Promovarea unor medii de munc , condi ii de munc i oportunit i de 
dezvoltare profesional atractive pentru a motiva for a de munc din s n tate i pentru a garanta 
calitatea i siguran a asisten ei medicale oferite  

 

Pentru autorit ile publice, fondurile de s n tate/sistemele na ionale de s n tate/casele de 
asigur ri de s n tate: Cre terea eficien ei cheltuielilor de s n tate (de ex. prin intermediul 
politicilor de stabilire a pre urilor i de rambursare pentru produsele farmaceutice, cu un control 
strict al accesului, pe baza unui sistem de asisten medical ambulatorie de calitate în vederea 
reducerii costurilor pentru internare i pe baza unor proceduri interne reorganizate) i combinarea 
acestui obiectiv cu cel al reducerii inegalit ilor în materie de s n tate (deoarece acest lucru 
constituie o regul pentru o stare de s n tate mai bun în medie)  

 

Pentru guverne: Investi ii în servicii de s n tate i asisten medical - folosind veniturile din 
impozitele pe opera iunile financiare ca surs de finan are suplimentar - deoarece aceste 
sectoare contribuie în mod semnificativ atât la cre terea economic , cât i la cre terea locurilor 
de munc , precum i la coeziunea i incluziunea social

   

Pentru to i: Protejarea sistemelor de s n tate i asisten medical bazate pe solidaritate 
(impozite, contribu ii sociale), urm rirea unei misiuni de interes general i a unor obiective de 
politici publice  

 

Pentru to i: Reducerea diferen elor de salarizare între femei i b rba i i a cazurilor de 
remunera ie sc zut prin conven ii colective, de ex. cu major ri specifice de salarii care s 
respecte principiul egalit ii i m suri de abordare a inegalit ilor salariale la locul de munc

  

***   

SUBIECTUL 3 + GL 2: Mobilitatea i migra ia transfrontaliere: oportunit i i riscuri - cadru 
juridic i de politic necesar - rolul partenerilor sociali i al dialogului social în abordarea 
provoc rilor i identificarea solu iilor  

Provoc ri 

  

Exodul creierelor - i exodul personalului medical (împreun cu consecin ele sociale ale acestui 
fenomen) pe fondul asimetriilor crescute începând cu valurile de extindere din 2004 i 2007 

o Lipsa rentabilit ii sau rentabilitatea sc zut a investi iei în formare profesional sau DPC din 
cauza mobilit ii transfrontaliere a cadrelor medicale 

o Insuficien e mai ales de cadre medicale specializate i în zonele rurale, din cauza mobilit ii 
lucr torilor din s n tate (de natur temporar /sezonier /permanent )  

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/op74_en.htm?
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Condi iile de salarizare i de munc , protec ia social i situa ia juridic a personalului de îngrijire 
(deseori lucr toare migrante) în gospod rii private, în special îngrijire 24h; îngrijitori angaja i i 
independen i; neacoperirea prin dialog social/conven ii colective  

 
Recunoa terea calific rilor profesionale dobândite într-un alt stat membru al UE/într-o ar ter , 
foarte recent sau cu mai mul i ani în urm (cum poate cineva s devin în acest caz apt s 
practice ?); instruc iuni de baz privind locul de munc ; cuno tin ele lingvistice ale lucr torilor 
migran i; condi iile de salarizare i de munc

   

Men inerea calit ii i garantarea comparabilit ii calific rilor profesionale în baza regimului de 
recunoa tere automat sau a regimului general (cadre medicale specializate) în perspectiva 
îmbun t irii calific rilor, a condi iilor de salarizare i a st rii  

Întreb ri 

  

Care este importan a acestei probleme în cadrul activit ii sindicatului din care face i parte/în ara 
dvs.?  

 

Ce solicit sindicatul din care face i parte de la guvernul/autorit ile publice din ara dvs. pentru a 
aborda i a reduce riscurile privind condi iile de munc precare, remunera ia sc zut i situa ia 
personalului de îngrijire (lucr toare migrante) în institu ii i în sistemul de asisten medical 
ambulatorie/gospod rii private?  

 

Ce fac/planific sindicatele din ara dvs. pentru a aborda provoc rile enumerate mai sus i alte 
probleme legate de mobilitatea sau migra ia transfrontalier la nivel na ional, regional, sectorial 
sau local?  

 

Au loc schimburi i colabor ri cu angajatorii? Condi iile de munc i de salarizare i situa ia 
social a lucr torilor migran i sunt incluse pe agenda dialogului social sectorial?  

 

Ave i cuno tin e despre i/sau a i utilizat Codul de conduit din 2008 (vede i mai jos)?  

 

Ave i cuno tin e despre i/sau a i utilizat i/sau a i transmis sugestii c tre OMS cu privire la Codul 
global OMS de practic pentru recrutarea personalului din s n tate la nivel interna ional (2010) 
[WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel (2010)], cf. 
http://www.who.int/hrh/migration/code/practice/en/index.html? Dac da, cum vede i interac iunea 
dintre codul OMS i cel al EPSU-HOSPEEM (complementaritate, substituire etc.)?  

Puncte de ac iune 

  

Analizarea rezultatelor ob inute dup punerea în practic a Codului de conduit din 2008 în 
vederea disemin rii în general a instrumentului i a cre terii gradului de respectare a acestuia  

 

Diseminarea rezultatelor expertizei în curs privind posibilit ile de ac iune ale sindicatelor 
(singure, împreun cu organiza ii partenere) în vederea îmbun t irii situa iei economice actuale, 
a incluziunii în societate i a protec iei juridice a lucr torilor migran i în sectorul îngrijirii pe termen 
lung/a persoanelor în vârst

 

http://www.who.int/hrh/migration/code/practice/en/index.html?
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GL 1: Abordarea provoc rilor legate de îmb trânirea for ei de munc din s n tate i 
promovarea unor strategii i m suri eficiente de recrutare i p strare  

Provoc ri 

 
Îmbun t irea/protejarea condi iilor bune de munc i de salarizare, a mediilor de munc bune i 
a organiz rii muncii moderne, inând cont de nevoia unei mai bune concilieri a obliga iilor 
profesionale cu cele familiale i oferirea unor oportunit i de formare suficiente i specifice  

 

Planificarea for ei de munc din s n tate pe baz de date i dovezi (prin respectarea principiilor 
etice de recrutare), previziuni privind calific rile, adaptarea competen elor  

 

Urm rirea obiectivelor legate de diversitate i o mai mare egalitate între femei i b rba i în for a 
de munc din s n tate  

Întreb ri 

 

Cele trei subiecte tratate în acest GL - respectiv îmb trânirea for ei de munc din s n tate , 
strategii i politici eficiente de recrutare i p strare , prevenirea violen ei din partea ter ilor în 

serviciile de s n tate constituie preocup ri prioritare pentru afilia ii EPSU? Dac nu, de ce?  

 

Ce au f cut afilia ii EPSU în ultimii ani sau ce pl nuiesc ace tia s fac în viitorul apropiat pentru 
a promova/proteja politicile eficiente de recrutare i p strare? 

o Compilarea practicilor existente, elaborarea i punerea în practic a unor m suri, producerea 
de seturi de instrumente/manuale etc.? Pute i da exemple de instrumente utilizate? 

o Discu ii i negocieri în cadrul dialogului social? 

o Includerea bunelor practici în conven iile colective sau contractele de munc ? Dac da, care 
aspecte au fost acoperite? 

o Alte activit i, v rug m s specifica i!  

 

Pentru a aborda provoc rile legate de îmb trânirea for ei de munc , 
o exist în ara dvs. ini iative similare cu cele identificate în studiu (de ex. op iunea de retragere 

lent ; reducerea treptat a activit ii/retragere progresiv mai lung din activitate; gestionarea 
transferului de cuno tin e; posibilit i mai bune de DPC; schimbare în programul de 
lucru/munc cu frac iune de norm ; reducerea muncii în schimburi; definirea nevoilor de 
adaptare individual ; vede i mai jos)? Ce alte ini iative exist ? (de asemenea, consulta i 
documentul Informa ii generale referitoare la activitatea EPSU-HOSPEEM privind 
îmb trânirea for ei de munc , la pagina de Internet http://www.epsu.org/a/7283, iar acolo, la 
Sec iunea urmare (follow-up) , http://www.epsu.org/IMG/pdf/SSDC-HS-16.09.11-Background-

Info-WG-Ageing-Workforce-ALL-2.pdf) 

o sunt acestea elaborate, negociate i puse în aplicare împreun cu angajatorii? 

o care sunt aspectele de care trebuie s in cont/asupra c rora trebuie s se concentreze 
Grupul de elaborare EPSU-HOSPEEM (care î i va începe activitatea în noiembrie 2011, 
pentru o perioad maxim de 9 luni)?  

 

Ce progrese ar trebui ob inute în materie de prevenire a violen ei din partea ter ilor i cum?  

Recomand ri 

 

Identificarea, diseminarea, promovarea conceptelor de bune practici, a unor m suri i programe 
de recrutare i p strare eficiente, pe cât posibil împreun cu angajatorii  

 

Aplicarea unor politici centrate pe lucr tori, care apreciaz calific rile i dezvolt cariere i care 
sunt adaptate etapelor vie ii i vârstei, precum i organiz rii i procesului muncii 

Puncte de ac iune 

  

Vede i mai sus, aspecte men ionate la Întreb ri i Recomand ri , care s fie transformate în 
(puncte de) ac iune 

http://www.epsu.org/a/7283
http://www.epsu.org/IMG/pdf/SSDC-HS-16.09.11-Background-
Info-WG-Ageing-Workforce-ALL-2.pdf
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Documente de referin EPSU + EPSU-HOSPEEM 

 
SUBIECTUL 1 

 
Analiza i evaluarea EPSU a Directivei privind aplicarea drepturilor pacien ilor în cadrul 
asisten ei medicale transfrontaliere (2011/24/UE), 28 februarie 2011, 
http://www.epsu.org/a/7308 

SUBIECTUL 2 

 
Declara ia comun privind serviciile de s n tate, 7 decembrie 2007, 
http://www.epsu.org/a/3615 

 

Declara ia de la Riga privind înt rirea dialogului social în sectorul asisten ei medicale în 
statele baltice, 26 mai 2011, http://www.epsu.org/a/7724 

SUBIECTUL 3/GL 2 

 

Cod de conduit EPSU-HOSPEEM i urmare pe tema Etica în Recrutarea i P strarea 
Transfrontalier a Angaja ilor în Sectorul Spitalicesc din 7 aprilie 2008, 
http://www.epsu.org/a/3715 

 

R spunsurile EPSU la consult rile/cartea verde CE având ca scop revizuirea Directivei 
2005/36/CE privind recunoa terea calific rilor profesionale din 24 martie 2011 pentru prima 
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