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București, 2 octombrie 2015 

Medicii trebuie instruiți pentru a putea trata refugiați 

 

Fundația ICAR va face parte din Coaliția Națională pentru Integrarea Refugiaților 

propusă astăzi de Guvern, al cărei scop va fi rezolvarea dificultăților întâmpinate de 

refugiați în procesul de integrare în societatea românească. 

Unul dintre cele mai importante aspecte este accesul refugiaților la serviciile medicale 

de bază. „Propun formarea unui grup de lucru alcătuit din Colegiul Medicilor, 

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Ministerul Sănătății și ONG cu 

competențe în domeniu, așa cum este Fundația ICAR, pentru a găsi soluții pentru 

pregătirea medicilor români care vor acorda servicii acestui grup nou de 

beneficiari”, a declarat președinta Fundației ICAR, dr. Camelia Doru, la întânlirea 

de lucru a Guvernului cu organizațiile neguvernamentale care au experiență în 

acordarea de servicii pentru refugiați. 

„Medicii din sistemul de sănătate din România ar trebui instruiți, prin programe 

de formare continuă, în acordarea de servicii pentru refugiați, deoarece nu 

cunosc particularitățile de lucru cu aceștia – bariere de limbaj, bariere 

psihologice, prezența unui interpret, aspecte culturale ce influențează actul 

medical”, a mai spus dr. Doru. 

Președinta Fundației ICAR a amintit că România se află în procedură de infringement 

pentru că nu a implementat încă în legislația națională directiva europeană privind 

condițiile de recepție pentru solicitanții de azil. „Armonizarea legislației, așa cum o 

cer directivele europene, trebuie să creeze cadrul legal în care să ne putem 

desfășura activitatea. Exista prevederi exprese referitoare la grupuri vulnerabile 

care au nevoie de protecție și servicii specializate, printre acestea numărându-se 

victimele torturii, care ne interesează în mod deosebit”, a subliniat Dr. Camelia 

Doru. 

Coaliția propusă de premierul Victor Ponta va fi alcatuită din grupuri de lucru ce vor 

include reprezentanți ai ministerelor și ai societatii civile: 

 Un grup de lucru, care va include reprezentanți ai ministerelor, se va ocupa de 

probleme  de urgență. 

 Al doilea grup se va ocupa de problemele legale și va include reprezentanți ai 

Ministerului Justitiei, pentru a rezolva dificultățile refugiaților în accesarea 

serviciilor de sănătate, educație și beneficii bancar. 

 Al treilea grup se va dedica problemelor de integrare pe termen mediu și lung, 

iar aici vor fi implicate primăriile. 

 Al patrulea grup, în care preponderentă va fi participarea ONG, se va ocupa de 

informare publică privind drepturile refugiaților. 

Până miercuri, 7 octombrie, organizațiile societății civile care doresc să participe la 

aceste activități sunt așteptate să-și exprime intențiile, iar la finalul acestei luni va avea 

loc cea dintâi întâlnire a premierului cu grupurile de lucru. 
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