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Workshopul „Sănătatea românilor în timpul pandemiei COVID-19“
Barometrul de Sănătate Publică
Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale, prin Centrul de Cercetări Sociologice LARICS,
organizează, sub egida Secției de științe medicale a Academiei Române, workshopul „Sănătatea
românilor în timpul pandemiei COVID-19“. În cadrul workshopului vor fi prezentate rezultatele
Barometrului de Sănătate Publică, o cercetare sociologică, realizat în luna octombrie 2020, ce
evaluează percepția românilor cu privire la sănătatea proprie și la sistemul de sănătate, în perioada
pandemiei de COVID-19.
Manifestarea va avea loc joi, 12 noiembrie 2020, începând cu ora 10, în Aula Academiei Române,
cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a răspândirii noului coronavirus, conform legislației în
vigoare, o parte dintre participanți fiind prezenți online.
Workshopul va fi condus de acad. Victor Voicu, vicepreședinte al Academiei Române și președinte
al Secției de științe medicale. În deschidere vor lua cuvântul prof.univ.dr. Dan Dungaciu, director al
Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române, și Alina Culcea,
președinte al Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente.
Conform agendei, vor participa Raluca Turcanu, viceprim-ministru, Diana Loreta Păun, consilier
prezidențial, Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, Adela Cojan, președintele CNAS, Cristina
Racoceanu, președintele ANMDMR, Adriana Pistol, directorul CNSCBT, Florin Buicu,
președintele Comisiei pentru sănătate şi familie din Camera Deputaților, László Attila, președintele
Comisiei pentru Sănătate Publică din Senat, Alexandru Rafila, președintele Societății Române de
Microbiologie.
Datele Barometrului de Sănătate Publică vor fi prezentate de conf.univ.dr. Darie Cristea, director
științific al Centrului de Cercetări Sociologice al LARICS. Temele workshopului vor avea ca punct
de pornire datele obținute la un set de întrebări precum:
- Care ar trebui să fie prioritățile Guvernului?
- Cât de informați se consideră românii cu privire la pandemia de COVID-19?
- Ce opinie are populația cu privire la un viitor vaccin împotriva COVID-19?
- Care este nivelul de informare a populației cu privire la accesul la servicii medicale,
medicamente inovatoare și vaccinare?
Scopul workshopului este identificarea unor direcții strategice pentru perioada următoare, în
contextul în care domeniul sănătății rămâne prioritar atât pentru autorități, cât și pentru cetățeni.
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