
                                             

Către Ministerul Sănătăţii din România

Domnului Ministru Raed Arafat

Stimate Domnule Ministru,

În  numele  Forumului  Naţional  de  Prevenţie ne  exprimăm  speranţa  că  Ministerul 
Sănătăţii şi dumneavoastră personal, ne veţi acorda sprijinul pentru implementarea în 
România  a  Programului  de  Monitorizare  Globală  pentru  Prevenţia  şi  Controlul 
Bolilor Netransmisibile, aprobat pe 8 noiembrie 2012, la sediul Organizaţiei Mondiale 
a Sănătăţii din Geneva. 

Acest Program  încurajeaza guvernele fiecărei ţări să respecte angajamentele făcute  de 
catre  Organizaţia  Naţiunilor  Unite  cu  privire  la  bolile  netransmibile  –  în  acest  fel 
colectarea datelor în registre naţionale, supravegherea evoluţiei acestor boli, acţiunile şi 
investiţiile planificate în Program se vor concretiza într-o îmbunătăţire semnificativă a 
vieţii pacienţilor ce suferă de boli cardiovasculare şi alte afecţiuni cronice. 

Principalul  obiectiv  al  Programului  de Monitorizare  Globală  pentru Prevenţia  şi 
Controlul  Bolilor  Netransmisibile,  prefigurat  a  fi  îndeplinit  până  în  2025,  este 
reducerea  cu  aproximativ  25%  a  numărului  de  decese  cauzate  de  boli 
cardiovasculare, cancer, diabet şi boli respiratorii cronice prin diagnostic precoce, 
tratament optim, dar şi  prin reducerea cu: 

� 30% a consumului de tutun; 
� cel puţin 10% a sedentarismului;
� cel puţin 10% a consumului nociv de alcool;
� aproximativ 30 % a consumului de sare (sodiu).

Programul are ca obiective specifice reducerea incidenţei bolilor respiratorii cronice 
obstructive,  a  bolilor  neurovasculare,  a  bolii  cronice  de  rinichi  şi  a  complicaţiilor 
datorate ateroscerozei.  Totodată, îşi propune  scăderea cu până la 25% a prevalenţei 
hipertensiunii  arteriale,  oprirea  creşterii  prevalenţei  diabetului  şi  a  obezităţii,  în 
principal  prin încurajarea consumului  zilnic a cel  puţin 400 g de legume & fructe şi  
reducerea aportului de grăsimi saturate. 

Ajutorul  pe  care  vi-l  solicităm  constă  în  integrarea  Programului  de  Monitorizare 
Globală  pentru  Prevenţia  şi  Controlul  Bolilor  Netransmisibile în  Strategia 
Naţională  de  Sănătate şi  în  adoptarea  planului  global  de  acţiune  al  Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii, ce urmează să fie aprobat la Întâlnirea Generală din 2013 – astfel, 



prin crearea în România a unui plan global de acţiune şi a unui mecanism de coordonare 
pentru  bolile  cronice  netransmisibile  vom  fi  mult  mai  eficienţi  în  acţiunile  noastre 
concertate, iar rezultatele obţinute vor putea fi comparate în timp real cu cele de la nivel  
mondial, poziţionându-ne în premieră în elita leadershipului medical internaţional.

Vă asigurăm, Domnule Ministru, că   Forumul Naţional de Prevenţie este pregătit să 
colaboreze  şi  să  susţină  eforturile  Ministerului  Sănătăţii  din  România  în  a  crea  un 
Program Naţional de Prevenţie şi Tratament al Bolilor Netransmisibile  unitar si 
eficient. Contăm pe sprijinul dumneavoastră în ceea ce priveşte asigurarea suportului 
tehnic, lobby-ului politic şi a resurselor financiare necesare implementării sale – toate 
acestea, în numele grijii faţă de menţinerea sănătăţii milioanelor de români.

14 noiembrie 2012 Cu profund respect şi consideraţie,
Prof. Dr. Dan Gaiţă  

                                                                                   Membru in Board-ul World Heart Federation

Conf. Dr. Ioan Mircea Coman Societatea Română de Cardiologie

Prof. Dr. Florin Mihălţan Societatea Română de Pneumologie

Prof. Dr. Nicolae Hâncu Federaţia Română de Diabet, Nutriţie şi Boli 
Metabolice

Prof. Dr. Maria Moţa Societatea Română de Diabet, Nutriţie şi 
Boli Metabolice

Prof. Dr. Eugen Moţa Societatea Română de Nefrologie

Dr. Rodica Tănăsescu Societatea Naţională de Medicina Familiei



Prof. Dr. Cristian Vlădescu Şcoala Naţională de Sănătate Publică și 
Management Sanitar

Prof. Dr. Dragoș Vinereanu Comisia de Cardiologie a MS

Prof. Dr. Ovidiu Băjenaru Societatea Română de Neurologie

Prof. Dr. Constantin Popa Asociaţia Naţională Română de Stroke

Prof. Dr. Miron Bogdan Comisia de Pneumologie a MS

Prof.  Dr. Mariana Graur Societatea Română de Nutriţie

Conf. Dr. Gabriela Roman
Asociaţia Română pentru Studiul Obezităţii

Prof. Dr. Ion Bruckner Societatea Română de Medicină Internă

Prof. Dr. Dumitru Lupuliasa Colegiul Farmaciștilor din România

Conf. Dr. Șerban Negru Asociaţia OncoHelp


