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Subiect: Sprijin pentru sistemele europene de asistență medicală primară

Toate statele membre se confruntă cu noi interdicții de circulație, care au efecte devastatoare asupra 
economiei și a sistemelor de sănătate.

Sistemele de sănătate din UE și-au atins limitele, iar mulți pacienți care suferă de alte boli decât 
COVID nu pot beneficia de asistență medicală. Totuși, în perioada actuală, asistența medicală 
primară a devenit elementul cel mai important al sistemelor de sănătate. De asemenea, asistența 
primară nu este un concept fix, deoarece este deosebit de susceptibil la schimbări. Întotdeauna 
trebuie să se țină seama de contextul dinamic din fiecare țară, regiune sau municipiu1.

O asistență medicală primară bine pusă la punct reprezintă fundația unui sistem de sănătate eficace, 
eficient și receptiv la nevoile pacienților. În multe cazuri, centrele de asistență primară se află în 
subordinea autorităților municipale sau regionale, care nu dispun, în majoritatea cazurilor, de 
capacitatea administrativă și financiară necesară pentru această sarcină.

Având în vedere cele de mai sus, intenționează Comisia:

1. să redirecționeze sau să majoreze finanțarea programelor în vederea sprijinirii unui sistem 
regional comun de asistență medicală primară, cu participarea mai multor regiuni, pentru a face 
față cererii mari de servicii de sănătate?

2. să colecteze date privind sarcina suplimentară ce le-a revenit sistemelor de sănătate și 
pacienților din cauza pandemiei de COVID-19, cu scopul de a evalua capacitatea acestora în 
cazul unei pandemii viitoare?

1 Comisia Europeană, „A New Drive for Primary Care in Europe: Rethinking the Assessment Tools and 
Methodologies” (Un nou impuls pentru asistența medicală primară în Europa: regândirea instrumentelor și 
metodologiilor de evaluare), 2018.


