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Abstract:  
 Getting the best health condition that an individual is able to achieve is a fundamental right. 
Equity in health becomes a dominant current of thought. Health is an indicator of the human 
capital quality, a means through which the persons participate and contribute to the economic, 
social, personal and collective development of a community or society. The mountain area from 
Romania is affected now by a series of economic and non-economic events that have an impact 
on the health condition and consequently on the quality of human capital where the weakness of 
the potential is obvious. The interest, in the present work, is focused on the study of some 
aspects regarding the health in the Apuseni Mountains area, which presents a high degree of 
vulnerability. Two surveys in the Apuseni Mountains represent the basis of the analyses that will 
be presented.  
 The first surveys took place at Roşia Montană in 2009 and brought us to the following 
conclusions: 1) the investigated rural community presents a poor offer of medical services to 
which are added the poor means of transport that have made more difficult the access to 
medical services; all these emphasize the inequalities and increase the vulnerability of 
population; 2) the health problems seemed to pass on a second place because the long term 
effects of an effective action were not known ; the quality of health was ignored as long as 
people did not have the minimum resources to survive; thus the fulfillment of the primary needs 
became the main area of action; 3) the health lifestyle, the regular visits to doctor, taking regular 
medication when chronic disease, all remain targets almost impossible to accomplish for a 
population preoccupied first of all to get the means of subsistence.    
 Other surveys took place in 2012 in a larger area in the Apuseni Mountains (from Sălciua to 
Albac, Alba County) and these allowed us to state the following general conclusion: the ill people 
from the investigated group, either it is about subjective evaluation of health or taking into 
account the chronic/acute disease, all belong to multiple vulnerable categories, being in the 
same time: 1) old persons; 2) persons with low education; 3) alone persons and/or families with 
few members ; 4) persons with low income.  
 The correct knowledge of these realities in the field of health and the access to services is 
fundamental for developing effective interventionist strategies. In relation with this observation, 
we inserted at the end of our paper a series of recommendation for the policies and social 
services from the area. These recommendations do not bring something new for those who 
know the field; they are available also for other areas in the country, being through this more 
important: 1) the real stimulation of doctors to come back and work in rural areas so that the 
health state of those who live there, far away from different health services to be constantly 
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monitored; 2) encouragement of NGO sector so that it can develop constantly programs of 
promoting health in these areas; 3) the involvement of local authorities through specialized 
services in programs of preventive education that should be with a clear frequency not isolated 
preventive events; 4) Public-private partnerships – developed with the scope to monitor the 
health state of the inhabitants; 5) to continue and extend the network of taking care at the 
patient’s home, within public-private partnerships too.  
Keywords: health, equity, vulnerability, perceived health, chronic/acute disease. 

 Introducere  
 După cum am semnalat şi cu altă ocazie, unul dintre drepturile fundamentale afirmate de 
Constituţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii este obţinerea celei mai bune stări de sănătate pe 
care un individ este capabil să o atingă (Holunga, 2012). Cu alte cuvinte, fiecare om ar trebui să 
aibă garantat accesul la instrumentele proiectate de cunoaşterea existentă şi care îl pot ajuta să 
menţină o sănătate optimală conform standardelor curente. Echitatea în sănătate, combinată cu 
politici de combatere a inegalităţiilor în materie de sănătate, conturează un curent de gândire 
dominant în acest domeniu („Constitution of the World Health Organization”, 1946).  

 Plecând de la asemenea comandamente generale, lucrarea noastră de faţă îşi propune ca, 
pe baza unor investigaţii exploratorii în zona Munţilor Apuseni, să releve care sunt categoriile de 
vulnerabilitate cu care se asociază starea de sănătate percepută sau reală în această zonă, 
vulnerabilitate cu impact puternic inclusiv asupra inegalităţilor în materie de acces la serviciile de 
sănătate şi de punere în valoare a capitalului uman. Sociologii, dar nu numai, au remarcat faptul 
că starea de sănătate se află în stânsă legătură cu conceptul de capital uman, ea reprezentând 
un indicator al acestuia. După Di Bartolo, capitalul uman reprezintă acele abilităţi ale indivizilor 
care se păstrează neschimbate în orice context social şi care pot fi valorificate pe piaţa muncii în 
schimbul unor resurse economice. Capitalul uman este format din capital educaţional şi biologic. 
Dezvoltarea conceptului de capital uman pleacă din sfera economică unde este văzut ca şi 
„estimare a abilităţii unei persoane de a produce venituri prin muncă” (Di Bartolo, 1999, apud. 
Voicu,B., 2004, p. 138). Impactul teoriei capitalului uman şi analizele din ultimele decenii asupra 
acestui concept iniţiază o definire a acestuia ca şi capital educaţional. Educaţia reprezintă, după 
Blaug, esenţa capitalului uman, fiind considerată superioară stării de sănătate. Dar capitalul 
biologic este dependent de cel educaţional, studiile arătând că indivizii care au un nivel 
educaţional mai ridicat optează pentru servicii medicale de o calitate mai crescută (Blaug, 1976, 
apud. Voicu, B., 2004, p. 139), dând de regulă dovadă de o mai atentă supraveghere a propriei 
stări de sănătate. Astfel, sănătatea poate fi considerată ca şi mijloc prin care persoanele 
participă şi contribuie la dezvoltarea economică, socială, personală şi colectivă a comunităţii sau 
societăţii în care trăiesc. Ea constituie resursa principală atât pentru producerea de venit cât şi 
pentru dezvoltare individuală. Drept consecinţă, deprecierea stării de sănătate a unui individ, 
determină diminuarea forţei de muncă, ceea ce afectează satisfacerea necesităţilor proprii.  

 Revenind acum la tema inegalităţilor în materie de acces la serviciile de sănătate, mai 
amintim faptul că raportul privind întâlnirea OMS din anul 2000, Promotion of sustainable rural 
health in the European Region, evidenţiază şi el faptul că sănătatea urbană a atras mai mult 
atenţia şi astfel, în ultimul deceniu, mai multe programe ale OMS au vizat această direcţie. 
Acelaşi raport subliniază că aspectele problematice legate de sănătatea rurală au fost neglijate, 
creându-se discrepanţe semnificative în ceea ce priveşte starea de sănătate şi condiţiile 
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socioeconomice dintre populaţia rurală şi urbană în regiunile europene ale OMS. (Report on a 
WHO Meeting, 2000, p. 1). Experţii care s-au întâlnit cu această ocazie, propun o bază comună 
pentru programele OMS care să promoveze o sănătate rurală sustenabilă. În acelaşi raport sunt 
prezentate principalele probleme identificate în privinţa sănătăţii. Într-o sinteză, printre acestea 
se numără: 1) acces insuficient/inegal la serviciile de sănătate; 2) lipsa unor facilităţi privind 
îngrijirea; 3) lipsa locurilor de muncă; 4) condiţiile de locuit precare; 5) lipsa accesului la resurse 
de apă sigure; 5) folosirea pesticidelor etc. (Report on a WHO Meeting, 2000, p. 2). În concluzie, 
participanţii la această întâlnire salutau pozitiv iniţiativa OMS de dezvoltare a unui program de 
promovare a sănătăţii rurale în regiunea europeană şi în finalul raportului formulau un set de 
concluzii şi recomandări pe care le considerăm foarte valoaroase. Evidenţiem şi noi, aici, câteva 
dintre ele, cu potenţial de valorificare şi pentru ţara noastră, fără însă a ignora valoarea 
celorlalte: 1) dezvoltarea unei reţele de profesionişti care să lucreze pe sănătate rurală şi care 
să faciliteze dezvoltarea, planificarea şi implementarea programului; 2) necesitatea ca 
programul să înceapă cu o evaluare a situaţiei stării de sănătăte rurală, identificarea priorităţilor 
în ceea ce priveşte sănătatea rurală şi a nevoilor pentru cercetare, educaţie şi diseminarea 
informaţiei; 3) implicarea sectorului neguvernamental în realizarea programului; 4) o atenţie 
sporită acordata definiţiei „ruralităţii” în regiunea europeană – identificarea aspectelor comune şi 
a diferenţelor (Report on a WHO Meeting, 2000, p. 5). 

 În ceea ce priveşte starea de sănătate în mediul rural românesc, aici, numeroasele 
privaţiuni au condus la valori ridicate ale morbidităţii şi prin urmare la indicii mai crescuţi ai 
mortalităţii (Petre, 2007, p. 95). De reţinut şi faptul că la nivelul ruralului românesc satisfacţia cu 
starea de sănătate este mai redusă decât satisfacţia cu oricare alt domeniu al vieţii, exceptând 
veniturile (Voicu, B., 2007, p. 8).  

 Printre factorii responsabili pentru starea precară de sănătate în mediul rural, cu efect direct 
asupra calităţii capitalului uman, enumerăm: 1) sărăcia; 2) lipsa unui suport financiar; 3) nivel 
educaţional scăzut; 4) precaritatea sau chiar lipsa reţelelor de transport/drumuri; 5) lipsa unor 
reţele de suport, reţele extrem de importante în cazul persoanelor bolnave deja (Pascaru, 2012, 
pp. 70-71), aceste fiind mult slăbite astăzi datorită proceselor de urbanizare şi migraţiei 
accentuate în ultimul timp.  

 În contextul descris mai sus e important să urmărim ce se întâmplă cu capitalul biologic în 
diferite zone rurale din România, cu deosebire în cele cu o infrastructură precară şi la mare 
distanţă de centrele medicale regionale de prestigiu. Am ales în acest sens Munţii Apuseni, 
zonă în care multe dintre punctele vulnerabile ale sistemului socio-medical din România sunt 
acentuate datorită habitatului specific (Buţiu, 2006, pp. 146-159), dar şi datorită unei 
destructurări a spiritului comunitar tradiţional (Pascaru, 2011, p. 116).  

 Lucrarea noastră de faţă prezintă o parte din rezultatele unor cercetări exploratorii realizate 
sub egida Centru de Cercetare şi Dezvoltare Socio-economică „Munţii Apuseni” din Alba Iulia, 
ca parte a unor cercetări mai ample asupra calităţii vieţii în gospodării (Roşia Montană, 20092) 
sau ca investigaţii special dedicate temei (Valea Arieşului, 2012). La final vom insera câteva 
concluzii şi recomandări, semnalând totodată câteva direcţii în care cercetările pot continua 
pentru aprofundarea problemelor semnalate.  
                                                           
2 Proiectul Monitorizarea aspectelor socio-economice în zona Roşia Montană din perspectiva dezvoltării 
durabile, Asociaţia Centrul de Cercetare şi Dezvoltare  Socio-economică „Munţii Apuseni” din Alba Iulia.  
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Cercetări asupra stării de sănătate în Munţii Apuseni 

Cercetări la Roşia Montană (2009) 

 Aşa cum am mai arătat, în ceea ce priveşte serviciile medicale la Roşia Montană, la data 
cercetărilor puse în valoare şi aici (septembrie 2009) în comună nu existau farmacii, fapt care 
impunea deplasarea în Câmpeni sau Abrud, situaţie cu atât mai dificilă cu cât mijloacele de 
transport spre aceste destinaţii lipseau în comunitatea vizată (Holunga, 2012). Personalul 
medical în Roşia Montană era format dintr-un medic generalist, un stomatolog şi o asistentă 
medicală, după părerea noastră aceştia nereuşind să răspundă nevoilor membrilor comunităţii. 
Comunitatea beneficia de serviciile a două cabinete medicale: unul în Roşia Montană (15-20 
pacienţi/ zi) şi unul la Cărpiniş (30 cazuri/ zi, adresabilitatea venind cu deosebire din partea 
populaţiei de etnie romă din satul Dăroaia). Programul de funcţionare al acestora era de 5 zile 
pe săptămână şi 5 ore pe zi, cărora li se adăugau 2 ore pe zi de teren. Numărul de pacienţi aflaţi 
în evidenţa dispensarului de la Roşia Montană era de 1697, dintre care 142 erau neasiguraţi 
(Rachieru, Gherheş şi Petcu, 2009; Holunga, 2012).  

 Ancheta realizată la Roşia Montană s-a dorit una de tip exhaustiv, realizată după o 
metodologie similară recensămintelor, având ca şi unitate de cercetare gospodăria. Au fost 
incluse astfel în cercetare toate gospodăriile identificate în teren, cu respondenţi disponibili pe 
parcursul desfăşurării cercetării, însemnând un număr de 831 de gospodării din 963 identificate. 
Au fost înregistrate un număr de 43 de gospodării care au refuzat completarea chestionarului şi 
un număr de 89 gospodării în care nu au fost disponibile pe parcursul desfăşurării studiului, în 
general fiind familii în curs de strămutare sau strănutate datorită proiectului minier al companiei 
Roşia Montană gold Corporation, fără a renunţa însă la domiciliul de la Roşia Montană 
(Rachieru, Gherheş şi Petcu, 2009). 

 În ceea ce priveşte autoevaluarea stării de sănătate, conform datelor rezultate din 
cercetare, aceasta era considerată ca foarte bună pentru 10% dintre respondenţi, bună pentru 
37%, satisfăcătoare pentru 21%, în timp ce 15% dintre respondenţi considerau că starea lor de 
sănătate se prezintă ca fiind proastă şi foarte proastă. Tot în cadrul anchetei din 2009, subiecţii 
au fost întrebaţi la cine sau unde apelează atunci când au o problemă de sănătate. Majoritatea 
(68% dintre respondenţi) declarau că aplelează la cabinetul medicului de familie, 2% că se 
tratează acasă, iar 1% spuneau că îşi cheamă în ajutor prietenii, rudele, vecinii. Când era vorba 
de examene de specialitate mai complexe, locuitorii Roşiei Montane erau obligaţi să apeleze la 
serviciile medicale din Abrud, Câmpeni, Alba Iulia şi Cluj (ultimele două destinaţii fiind pentru 
unele specializări precum: diabet, boli de nutriţie, dermatologice sau intervenţii chirurgicale). (A 
se vedea pentru detalii Rachieru, Gherheş şi Petcu, 2009). Cercetările din 2009 au relevat şi 
câteva particularităţi privind desfăşurarea actului medical în această comună. Astfel, personalul 
medical de aici se confrunta cu o rezistenţă sporită din partea populaţiei în ceea ce priveşte 
vaccinările (în special din partea populaţiei de etnie romă), din aproximativ 30 de cazuri/lună 
rezolvându-se în medie doar 4. Alte particularităţi ale actului medical vizau pe cei care aveau de 
urmat un tratament prescris şi nu urmau tratamentul şi, de asemenea, cazurile de boli 
transmisibile (sifilis, tuberculoză) care erau privite de pacienţi cu ignoranţă, apelându-se la 
leacuri tradiţionale sau la medicamente mai ieftine. 
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 Analizând datele cercetărilor din 2009 de la Roşia Montană, am conturat o serie de 
concluzii, dintre care reţinem aici: 1) Comunitatea rurală investigată prezenta o ofertă săracă de 
servicii medicale, la care se adăugau mijloacele de transport deficitare, care făceau dificil 
accesul la serviciile medicale, ceea ce accentua inegalităţile în accesul la aceste servicii, 
crescând vulnerabilitatea populaţiei din zonă; 2) Problemele de sănătate, păreau să treacă pe 
un loc secundar, tocmai fiindcă nu se cunoşteau efectele pe termen lung ale lipsei acţiunii 
eficiente, calitatea sănătăţii fiind ignorată atâta timp cât oamenii nu dispuneau de resurse 
minime pentru subzistenţă, satisfacerea nevoilor primare constituind zona principală de acţiune; 
3) Stilul de viată sănătos, vizita regulată la medic, urmarea regulată a tratamentelor în cazul 
bolilor cronice, rămâneau obiective aproape imposibil de atins pentru o populaţie care era 
preocupată în primul rând de procurarea mijloacelor de subzistenţă (Holunga, 2012).  

Stare de sănătate în Munţii Apuseni. Evaluări subiective, boli cronice şi acute 
(2012) 
 Concluzii precum cel de mai sus ne-au condus în următorii ani către proiectarea şi 
realizarea unei cercetări mai ample asupra stării de sănătate şi a accesului la serviciile medicale 
din Munţii Apuseni, cercetări a căror primă etapă, ancheta de teren, s-a derulat în lunile martie-
iulie 2012. Lotul de subiecţi avut în vedere a provenit din localităţi situate pe valea Arieşului 
precum Albac, Bistra, Câmpeni, Lupşa, Sălciua şi Vidra. Lotul a fost constituit astfel încât să 
cuprindă categorii de gen şi vârstă diferite, fără a avea calitatea unui eşantion statistic 
reprezentativ, servind doar obiectivului exploratoriu al investigaţiei. El a fost format din 333 
subiecţi: 173 bărbaţi şi 160 femei. Cei mai mulţi dintre ei, 31%, se încadrau în grupa de vârstă 
18-29 ani, după care se situau cei din grupa 40-49 ani cu 20%, iar apoi 60-69 ani cu 17%. Ca şi 
nivel de pregătire, cei mai mulţi respondenţi erau absolvenţi de liceu, 48%, după care urmau 
absolvenţii de gimnaziu, 21%, şi cei cu studii superioare, 12%. Din perspectiva veniturilor, 32% 
aveau venituri cuprinse între 501-1000 RON, după care se situau cei cu 1001-1500 RON, iar pe 
următorul loc erau cei cu 1-500 RON. 8% declarau că nu au nici un venit. Familiile din care 
proveneau cei mai mulţi respondenţi, 30%, erau formate din 4 membri, urmând cele cu 3 
membri, 28%, iar apoi cele cu 2 membri, cu 18 %.  

 Cercetarea s-a concentrat în principal pe următoarele teme: starea de sănătate a populaţiei, 
accesul la serviciile medicale şi resorturile adoptării unui comportament sănătos/nesănătos.  

 Plecând de la rezultatele obţinute în aceste cercetări recente ne propunem să prezentăm în 
cele ce urmează, foarte pe scurt, doar câteva caracteristici ale populaţiei care declara o stare de 
sănătate precară şi ale locuitorilor care sufereau de diferite boli cronice sau acute şi aceasta din 
perspectiva vulnerabilităţii ei.  

 Dintre respondentii participanţi la ancheta noastră din 2012, o pondere de 8%, respectiv 
3%, îşi evaluau starea de sănătate ca fiind proastă şi foarte proastă3. Cumulativ ei reprezentau 
11% din total, fiind majoritatea bărbaţi. Astfel, la nivelul ariei investigate un procent relativ mic de 
persoane considerau ca fiind problematică propria stare de sănătate. Acest fapt poate sugera fie 

                                                           
3 Conform datelor raportului Calitatea vieţii în România 2010, o proporţie de 46% din populaţia României 
îşi aprecia starea de sănătate ca fiind bună şi foarte bună, 28% ca fiind satisfăcătoare, în timp ce 
aproximativ un sfert dintre respondenţi (26%) o considerau ca fiind proastă şi foarte proastă. (Mărgineanu, 
Precupeţu,  coord., 2010, p. 6).   
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că nu existau probleme de sănătate majore care să determine o perspectivă negativă asupra 
sănătăţii, fie că persoanele nu le priveau în acest mod, preferând să îşi evalueze starea de 
sănătate ca satisfacătoare (22% din respondenţi). Majoritatea respondenţilor declarau o stare de 
sănătate bună (52%)4, iar dintre aceştia cei mai multi erau bărbaţi. Categoria de vârstă care 
declara o stare de sănătate proastă era a celor din intervalul 60-69 ani, iar cei peste 70 ani 
considerau că sănătatea lor era într-o stare foarte proastă. Această opinie poate fi justificată 
având în vedere că, o dată cu înaintarea în vârstă, probabilitatea de a apărea probleme de 
sănătate sau de a se accentua cele avute este mare, aceste categorii de vârstă punând 
probleme atât în rural cât şi urban prin riscul crescut de boli cronice. Nivelul de şcolaritate al 
celor cu stare de sănatate declarată proastă şi foarte proastă era unul scăzut, pe locul I fiind cei 
cu şcoală primară, iar pe locul II cei cu gimnaziu. Spre deosebire de această categorie, cei care 
declarau o stare de sănătate bună erau în majoritate absolvenţi de liceu şi facultate. Acest 
aspect sugerează o posibilă asociere între nivelul de pregătire şi evaluarea subiectivă a stării de 
sănătate, dar trebuie să ţinem cont şi de faptul că există, de regulă, o asociere între vârstă şi 
şcolaritate. Cu o sănătate foarte proastă erau văduvii, lucru îngrijorător din punct de vedere 
social având în vedere că aceste persoane au o slabă reţea de sprijin. Din punct de vedere al 
veniturilor, majoritatea celor care declarau o stare de sănătate proastă, făceau parte din 
categoria de venit situat între 1-500 RON, 46%, iar din categoria celor cu sănătate foarte 
proastă 67% se încadrau tot aici (Tabelul 1, ANEXE). Aşadar, s-a conturat un tablou puţin 
favorabil pentru aceste două categorii, ele facând parte, chiar dacă în număr mai mic, dintre 
persoanele cu cele mai mici venituri, fapt care îi plasa într-o zonă clară de vulnerabilitate. Acest 
aspect ne ridică următoarea întrebare: În ce măsură serviciile din aria investigată răspund celor 
aflaţi în această zonă de vulnerabilitate? Familiile cu doi membri erau cele din care proveneau 
cei cu o stare de sănătate proastă, şi cu 4 membri cei cu o stare de sănătate foarte proastă 
(pentru aceştia din urmă, pe locul II se situau familiile cu un singur membru). Aceasta este încă 
o dovadă că reţeaua de suport familial în aceste cazuri este relativ redusă, fapt care îi face şi 
mai vulnerabili pe aceşti potenţiali beneficiari de servicii socio-medicale. 

 Dintre problemele de sănătate declarate, cele mai multe, reprezentând 12%, se încadrau la 
categoria de boli cronice. Un procent foarte mic intra în categoria bolilor acute: 1%. Foarte multe 
dintre bolile cronice apar şi în statistici naţionale şi internaţionale ca fiind printre principalele 
cauze de deces (probleme cardiace, cancer, probleme pulmonare, diabet). Dintre cei cu boli 
cronice, majoritatea erau barbaţi. Boala cronică se plasa mai ales la categoria de vârstă 60-69 
ani (42%) şi cu un procent de 32% la categoria peste 70 ani. Nivelul de pregătire şcolară şi în 
cazul celor cu boli cronice, ca şi în cazul celor cu o sănătate declarată proastă sau foarte 
proastă, era scăzut. Majoritatea acestor bolnavi cronici promovaseră doar şcoala primară, 34%, 
şi imediat se plasau cei cu gimnaziu: 32%. Dintre bolnavii cronici, 61% erau căsătoriţi şi 30% 
erau văduvi, iar 39% făceau parte din familii cu 4 membri şi 29% din familii cu 2 membri. 
Veniturile lunare ale bolnavilor cronici se plasau în categoria de la 501 la 1000 RON, pentru 
42% dintre ei, iar pe locul doi, cu 30%, se aflau cei cu venituri plasate între 1 şi 500 RON 
(Tabelul 2, ANEXE). Se constata faptul că veniturile celor grav bolnavi se situa la un nivelul 
minim, fiind dificil de acoperit nevoile de bază şi asigurarea unui tratament necesar pentru boli 
de lungă durată.  

                                                           
4 La nivelul anului 2007, în ceea ce priveşte evaluarea stării de sănătate, românii erau printre cetăţenii 
europeni care îşi evaluau destul de slab starea de sănătate, doar 53,6% dintre aceştia apreciindu-şi 
starea de sănătate ca fiind „bună şi foarte bună”, faţă de 67,1% dintre cetăţenii UE27. (Pop, 2010, p. 30).  
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 Concluzii şi recomandări. Deschideri pentru noi cercetări 
 Analizând de data aceasta doar rezultatele cercetărilor din 2012, putem contura ca o 
concluzie generală faptul că bolnavii din lotul investigat de noi în Munţii Apuseni, fie că este 
vorba de evaluarea subiectivă, fie că luăm în calcul bolile cronice sau acute de care sufereau, 
aparţineau unor categorii multiplu vulnerabile, fiind concomitent: 2) persoane în vârstă; 3) 
persoane cu şcolaritate scăzută; 4) persoane singure şi/sau cu un număr mic de aparţinători; 5) 
persoane cu venituri scăzute.  

 Situaţia lor ar putea fi ameliorată de vari politici şi servicii sociale dezvoltate în zonă.  

 În primul rând se poate lua în considerare, stimularea reală a medicilor de familie pentru 
întoarcerea în mediul rural astfel încât, starea de sănătate a celor din astfel de zone depărtate 
de diversele servicii medicale să fie monitorizată constant. Măsura poate include pachete legate 
de alocaţii salariale, beneficii fiscale şi/sau locative. Dincolo de accesul mai rapid al locuitorilor la 
serviciul medical, prezenţa medicului ar constitui şi o potenţială sursă de informare, reducând 
din vulnerabiliattea manifestă pe alte dimensiuni precum ocuparea, accesul la educaţie etc. 

 Este în acelaşi timp important ca sectorul neguvernamental să fie încurajat în vederea 
dezvoltării constante de programe de promovare a sănătăţii în astfel de zone, inclusiv 
dezvoltarea de proiecte mobile. O linie de finanţare internă în acest sens ar susţine această 
direcţie şi ar ajuta la dezvoltarea unor proiecte de promovare a sănătăţii şi de informare 
consecvente în zonele depărtate de serviciile medicale. Şi aceste proiecte ar constitui o sursă 
bogată de informaţii actualizate. 

 Luăm de asemenea în considerare o implicare a autorităţilor locale prin serviciile 
specializate în programe de educaţie preventivă care să aibă o frecvenţă clară şi nu doar 
evenimente preventive izolate. Gândim aici programe preventive care să se deruleze constant în 
aceste zone şi care să devină şi ele o sursă de informare importantă la îndemână pentru 
această categorie. Implicarea autorităţilor pe acestă direcţie ar putea ajuta şi la dezvoltarea unei 
relaţii constructive între acestea şi cetăţeni. 

 Considerăm de asemenea, că este necesar o investiţie financiară serioasă în serviciile 
sociale specializate ale autorităţilor locale astfel încât acestea să cunoască în detaliu situaţia 
acelor categorii multiplu vulnerabile şi nu doar a celor cu venituri mici, beneficiare de venit minim 
garantat. Aici ne referim la fonduri special alocate pentru investiţia în calitatea personalului de 
specialitate, dar şi la o regândire a strategiei serviciului astfel încât acesta să ajungă la o 
cunoaştere cât mai detalită a comunităţii pe care o deserveşte şi prin urmare la măsuri sociale 
cât mai justificate de realităţile din teren. 

 Parteneriatele public-privat trebuie şi ele dezvoltate în direcţia monitorizării stării de 
sănatate a locuitorilor. Avem în vedere continuarea şi extinderea reţelei de îngrijiri la domiciliu în 
cadrul unor parteneriate public-privat în aceste zone. Ne gândim aici la vârsnici şi la persoanele 
cu deficienţe, iar un astfel de serviciu ar însemna o investiţie financiară mai rezonabilă 
comparativ cu instituţionalizarea (evident când există motive fundamentate pentru a o evita). 

 Un aspect esenţial, de unde ar trebui să înceapă schimbarea, este educaţia preventivă. 
Aceasta este absolută necesară şi trebuie să devină cât mai vizibilă mai ales în zonele montane, 
aflate în prezent departe de ceea ce am numi echitate în domeniul sănătăţii şi al accesului la 
servicii de sănătate. Şcoala, prin programele sale, este necesar să promoveze formarea de 
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atitudini şi comportamente sanogene. Este, de asemenea, nevoie de o reformă a politicilor 
sociale în domeniul sanitar, în acelaşi timp cu o armonizare a diferitelor tipuri de politici sociale 
(Mincă şi Marcu, 2004), astfel încât să putem subscribe şi noi curentului de gândire dominant - 
echitate în sănătate - promovat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii.  

 Dorim, aşadar, o mobilizare a autorităţilor în vederea regândirii şi a corelării politicilor sociale 
cu realitatea empirică, astfel încât, populaţia aflată într-o zonă de multiplă vulnerabilitate să fie 
ajutată să îşi asigure atât minimul de subzistenţă cât şi minimul de servicii sociale şi medicale 
necesare.  

 În ceea ce priveşte continuarea cercetărilor noastre în Munţii Apuseni, ne propunem ca în 
următoarea perioadă să revenim în zonă cu restituirea rezultatelor la nivel de comunităţi şi 
instituţii implicate în sistemul socio-medical, tehnică experimentată deja în anii anteriori 
(Pascaru, Buţiu, 2007), eventual punând în practică şi unul sau mai multe proiecte de cercetare 
participativă (Pascaru, 2011), demers prin care să amorsăm noi înşine schimbările atât de 
necesare.  
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ANEXE 
 Tabelul 1. Starea de sănătate/ categorie de venituri 

Starea de 
sănătate 

Categorii de venituri (RON)  
Total 

 
Nici un 
venit 1-500 5001-

1000 
1001-
1500 

1501-
2000 

2001-
2500 

Peste 
2501 NS/NR 

Foarte bună 
  
  

6 9 14 5 9 6  1 50 
12% 18% 28% 10% 18% 12%  2% 100% 
22% 17% 13% 7% 24% 32%  100% 15% 

Bună 
  
  

19 12 57 44 20 10 9 3 174 
11% 7% 33% 25% 12% 6% 5% 2% 100% 
70% 22% 53% 60% 53% 53% 82% 100% 52% 

Satisfăcătoare 
  
  

2 14 27 16 8 3 2  72 
3% 19% 38% 22% 11% 4% 3%  100% 
7% 26% 25% 22% 21% 16% 18%  22% 

Proastă 
  
  

 13 8 7     28 
 46% 29% 25%     100% 
 24% 8% 10%     8% 

Foarte proastă 
  
  

 6 1 1 1    9 
 67% 11% 11% 11%    100% 
 11% .9% 1% 3%    3% 

Total  
  
  

27 54 107 73 38 19 11 4 333 
8% 16% 32% 22% 11% 6% 3% 1% 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  

 Tabelul 2. Boli cronice, boli acute / categorie de venituri 

Tipuri de 
boli 

Categorii de venituri (RON) Total 
Nici un 
venit 1-500 501-

1000 
1001-
1500 

1501-
2000 

2001-
2500 

Peste 
2501 NS/NR 

Boală 
Cronică 

2 12 17 7 1 1 1  41 
5% 30% 42% 17% 2% 2% 2%  100% 
7% 22% 16% 10% 3% 5% 9%  12% 

Boală 
acută 

  1 1     2 
  50% 50%     100% 
  .9% 1%     .6% 

Nu este 
cazul 

25 42 89 65 37 18 10 4 290 
9% 15% 31% 22% 13% 6% 3% 1% 100% 
93% 78% 83% 89% 97% 95% 91% 100% 87% 

Total 
27 54 107 73 38 19 11 4 333 
8% 16% 32% 22% 11% 6% 3% 1% 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 


