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De anul viitor, în fiecare maternitate şi spital pentru copii din ţară

Bebeluşii, testaţi auditiv
urmare din pagina 1
...a declarat ministrul Sănătăţii. Vlad Voiculescu a mai
precizat că va fi elaborată o
procedură de testare standardizată, urmând să adopte, prin
Ordin de Ministru, protocolul
unic de testare a nou-născutului. Acesta va stabili paşii,
direcţiile şi traseul pacientului
hipo-acuzic, de la depistare
până la diagnosticare, iar fiecare persoană testată auditiv va fi
inclusă într-un registru electronic naţional de screening auditiv, pentru ca statul să aibă o
evidenţă a persoanelor cu afecţiuni auditive. Costul estimat
de Ministerul Sănătăţii pentru
achiziţia celor 335 de aparate
de testare auditivă este cuprins
între 6,5 şi 8,6 milioane de lei,
iar 90% din bani vor fi plătiţi
din fondurile ministerului,
în timp ce unităţile medicale
care vor primi aceste dispozitive vor achita restul de 10%.
,,Iniţiativa testării auditive în
maternităţi a fost începută în
anul 2014, când am participat
într-un grup de lucru cu toate
ONG-urile din zona pacienţilor hipo-acuzici, făcând deme-

rsuri pentru a extinde la nivel
naţional un program deja instalat în Ministerul Sănătăţii.
Când am intrat în Ministerul
Sănătăţii, în luna septembrie,
am descoperit că toate eforturile noastre făcute în ultimii

doi ani s-au concretizat în nimic. Pur şi simplu am luat-o de
la zero, am urmat toţi paşii, iar
în trei săptămâni, în Ministerul
Sănătăţii, am reuşit să fac ceea
ce în doi ani nu am putut să
fac în societatea civilă. Pentru

mine a fost uluitor să văd cât
de uşor e să implementezi nişte
programe funcţionale despre
care ştii că vor avea beneficii
pentru copii”, spune Oana Geambaşu, consilier în cadrul Ministerului Sănătăţii. n

Fără teme în vacanţe

„Timpul necesar realizării
temelor pentru acasă pentru un
elev este de cel mult 2 ore însumând toate disciplinele, în aşa
fel încât media zilnică a pregătirii elevului, în clasă şi în afara ei, să se încadreze în 5-8 ore
zilnic. La clasa pregătitoare nu
se vor da teme pentru acasă.
(...) În perioada vacanţelor, de
regulă, nu se vor da teme pentru acasă elevilor din învăţământul primar şi gimnazial”,
se arată în ordinul semnat de
ministrul Educaţiei Naţionale,
Mircea Dumitru, şi prezentat
presei miercuri.

„E nevoie de
transparenţă”

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a
declarat, după întâlnirea cu şefii Agenţiei
Naţionale de Transplant, că nu există niciun
blocaj în acest moment în prelevarea şi transplantarea de organe în România, mai ales
că doar puţin peste jumătate din fondurile
alocate ANT în 2016 au fost cheltuite.

Ordinul ministrului Educaţiei a fost semnat
Ordinul ministrului Educaţiei prevede că temele
pentru acasă sunt pentru cel
mult două ore la toate disciplinele în aşa fel încât timpul
alocat activităţilor şcolare să
fie de 5-8 ore, iar în vacanţa elevilor din învăţământul
primar şi gimnazial, nu se
vor da teme pentru acasă.

Voiculescu, după întâlnirea
cu şefii Agenției de Transplant:

Acelaşi document prevede
că timpul total alocat temei
obligatorii pentru acasă la învăţământul primar va fi de
maximum o oră, iar pentru celelalte niveluri de învăţământ,
timpul alocat efectuării temei
obligatorii va fi de maximum
două ore. Totodată, tema pentru acasă nu poate fi folosită
ca un instrument de pedeapsă.
„Se interzice utilizarea temei
ca instrument de pedeapsă
(cantitate mare de teme, exerciţii repetitive) precum şi solicitarea realizării unor activităţi de învăţare care necesită o
abordare sistematică în clasă şi
nu pentru a fi desfăşurate individual, ca temă pentru acasă”,
se mai arată în ordin. Ordinul
mai prevede că, în cadrul orelor de la clasă, o atenţie specială va fi acordată tehnicilor
de învăţare independentă, respectiv vor fi exersate modalităţi de rezolvare independentă

a unor sarcini de lucru, astfel
încât aceste deprinderi să fie
transferabile şi în efectuarea
temelor pentru acasă. „Am
semnat la începutul acestei
luni ordinul de ministru care
defineşte temele. Propunem
o raţionalizare a timpului privind realizarea temelor pentru
acasă, plus o distincţie între
temele obligatorii şi cele facultative astfel încât elevii să nu
depăşească timpul de 8 ore, în-

sumat, şcoală plus teme pentru
acasă. Pentru un şcolar care e
în clasele primare, timpul pentru şcoală şi realizarea temelor
putea să depăşească numărul
de ore pe care un adult le petrece la muncă. Astfel, vrem să
prevenim abuzurile, iar un elev
să se preocupe cel mult opt ore
de şcoală”, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă,
ministrul Educaţiei, Mircea
Dumitru. n

,,Am avut această întâlnire cu conducerea
Agenţiei Naţionale de Transplant, am stabilit
care sunt priorităţile pentru activitatea de transplant. Mesajul nu poate fi decât unul singur
- activitatea de transplant în România trebuie
să continue, există foarte multe lucruri bune
realizate în activitatea de transplant, dar trebuie să continue în condiţii de transparenţă şi
respectare a regulilor şi a cadrului legal. Există
un cadru legal care va fi îmbunătăţit, dar nu s-a
schimbat nimic în acest moment, deci nu are
nimeni de ce să se teamă”, a declarat ministrul
Sănătății. Vlad Voiculescu spune că Registrul
Naţional de Transplant are, în prezent, date
incomplete și nu există o metodologie clară.
„Există finanţare, toate intrumentele care existau până acum sunt în continuare la dispoziţia
tuturor spitalelor, Ministerul finanţează această
activitate bine. Din programul naţional pentru
transplant, banii consumaţi faţă de bugetul
alocat în acest an sunt undeva la 53%, deci nu
se pune în niciun fel problema de finanţare.
Aşadar, nu văd niciun fel de motiv pentru care
activitatea de transplant să fie blocată. Registrul Naţional de Transplant nu funcţionează
aşa cum ar trebui, din punct de vedere tehnic
registrul ar putea să ajute ANT mult mai mult,
există probleme care ţin de modul în care acest
registru este utilizat, adică datele sunt incomplete şi nu există o metodologie clară de completare a acestora, iar regulile nu sunt respectate de fiecare dată”, a precizat Vlad Voiculescu.
Președintele Agenţiei Naţionale de Transplant
(ANT), Radu Deac, a declarat pe 28 noiembrie
că nicio procedură de transplant nu a mai fost
făcută în ţară de când au început atacurile în
spaţiul public asupra agenției, precizând că un
medic a refuzat să îşi dea acordul pe o astfel de
procedură de teamă să nu fie implicat. Verificările Corpului de Control la Agenţia Naţională
de Transplant au scos la iveală nereguli „grave”, echipa de control constatând că procedurile şi criteriile de transplant nu există.
„Nu există o listă de aşteptare la nivel
naţional pentru fiecare organ. Pacienţii de pe
listele de aştepare nu beneficiză întotdeauna de
şanse reale. Nu există proceduri clare pentru
contactarea pacienţilor beneficiari”, a declarat
ministrul Sănătăţii în cadrul unei conferinţe de
presă. n

