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Generalități
● Dimensiunea țării, populație

○ 238.397 km2

○ 19.500.000 (cf. recensământului anual din 2018) – în descreștere

(scădere a fertilității și a natalității, creștere a emigrației)

● Venit mediu

○ 510 EUR (2018)



Generalități
● Profil socio-economic

○ Economie bazată pe venituri mari și dezvoltare rapidă, cu o valoare

ridicată a IDU (Indice de Dezvoltare Umană) și o forță de muncă

versatilă

○ România este o economie cu venituri mari. Printre cele mai sărace state

membre UE, dar și cu cea mai rapidă dezvoltare. România este marcată

de populație rurală crescută și un decalaje socio-economice mari între

marile orașe și micile zone urbane sau rurale. Peste 20% din forța de

muncă a României locuiește în afara țării, cel mai mult în state UE



Generalități
● Profil socio-economic

○ Prioritățile Guvernului pentru anii 2018-20 includ îmbunătățirea absorbția

fondurilor Uniunii Europene (UE) și se concentrarea pe investiții sigure în

infrastructură, îmbunătățirea sistemului medical, reformarea sistemului de

pensii și simplificarea sistemului de administrare a taxelor

○ Îmbătrânirea populației, un nivel crescut al evaziunii fiscale, asistență medicală

insuficienă și slăbirea agresivă a pachetului fiscal care periclitează deficitul fiscal

scăzut și datoriile publice sunt cele mai mari vulnerabilități ale economiei



Generalități
● Procentul de populație care trăiește în sărăcie

○ În rezonanță cu o creștere economică robustă, proporția populației la

risc de sărăcie sau excludere socială s-a redus de la un maxim de 47% în

2007 la 35.7% în 2017

● Rata șomajului

○ 3.9% în Ianuarie 2019

● Nivelul de educație

○ Rata de alfabetizare în rândul adulților: 97.3% (2004)

○ 18.1% (2018) – rata abandonului școlar



Sănătate
● Sistemul de sănătate

○ Sistem de sănătate universal bazat sistem de stat pentru asigurări sociale

● Furnizarea serviciilor medicale

○ 80% din finanțarea serviciilor medicale vine din surse publice

● Public / privat

○ 428 spitale publice și 25 spitale private (2010)

○ 6.2 paturi / 1000 locuitori

● Bugetul alocat sănătății

○ 5% din PIB (cel mai jos nivel din UE)

Notă: emigrația personalului medical – 9% (în 2013)

în comparație cu media UE - 2.5%.



Impactul psihosocial al diferențelor 
cosmetice vizibile
● Atitudinea în fața diferențelor vizibile

○ Nu există un studiu național în acest sens.

○ Variate. Depind de statutul socio-cultural al fiecărui individ.

○ Din propriile observații:

■ Rată crescută de abandon în orfelinate/centre de plasament a

copiilor cumalformații craniofaciale.

■ Marginalizare la locul demuncă/școală

■ Integrare dificilă în câmpulmuncii



Impactul psihosocial al diferențelor 
cosmetice vizibile
● Suportul valabil

○ Acces facil – la chirurgie

○ Acces dificil – la consiliere/terapie psihologică și/sau socială



Nevoi sau probleme specifice țării
● Educarea populației în sensul acceptării semenilor cu diferențe cosmetice vizibile

● Legi și reglementări pentru apărarea celormarginalizați la locul demuncă

● Programe de prevenire a discriminării

● Programe de îmbunătățire a calificării și a ratei de angajare a persoanelor afectate

● Nivel crescut de acces al populației la psihologi, plasticieni, dentisti (ortodonti) prin

stimularea financiară a acestora să profeseze înmediul public – includerea în sistemul

de asigurări de stat

● Controlul corupției în spitale



Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii
„Marie S. Curie” din București

Generalități

● Centru terțiar

● Spital general de pediatrie

● 500 paturi pe o suprafață utilă desfășurată de 2140 mp



Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii
„Marie S. Curie” din București

Personalul

● 800 angajații / 130 medici

● Pediatrii generaliști (și subspecialiști – oncologie, nefrologie, gastroenterologie, boli

metabolice, pneumologie, cardiologie etc.), chirurgi pediatri (generali, cardiovasculari, ORL,

neurochirurgi sau ortopezi), medici ATI, neonatologi șimedici specialiști în imagistică

● În colaborare cu ortodonți, dentiști, endocrinologi, alergologi, logopezi, chirurgi BMF,

audiologi.

● Asistente medicale generale sau specializate, infirmiere

● Personal administrativ sau de conducere



Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii
„Marie S. Curie” din București

Pacienți și patologie

● Patologie simplă și complexe cu nivele variate de severitate și dificultate

● Abord multidisciplinar

● Aprox. 5000 interv. chirurgicale / an

● 130-150 intervenții primare sau secundare pentru despicături labio-

maxilo-palatine / an



Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii
„Marie S. Curie” din București

Ce tip de tratament este oferit

● Unitate de Primiri Urgențe pentru pacienți pediatrici/chirurgicali ped.

● Intervenții chirurgicale variate pentru condiții cronice sau acute.

● În interesul actual: cheiloplastii, palatoplastii, faringoplastii, intervenții

secundare pentru buză/palat, tratament ORL al patologiei asociate

DLMP, audiologie, implanturi cohleare logopedie


