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Asigurarea universală de sănătate — un nou cadru de acţiune

• „a oferi tuturor persoanelor acces la serviciile 
de îngrijire medicală necesare (inclusiv 
prevenirea, promovarea, tratamentul și 
reabilitarea) de calitate suficientă pentru a fi 
eficiente; [și a] asigura că utilizarea acestor 
servicii nu expune utilizatorul la dificultăți 
financiare”.

Raportul OMS 2010
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Include un studiu al factorilor de vulnerabilitate financiară a 
adolescenților și bune practici

Sănătate pentru
adolescenţii din întreaga lume

o a doua şansă
în cea de-a doua decadă



Department of Maternal, Newborn, 
Child and Adolescent Health

Metode

• Revizuire literatură

• PubMed, Google şi Google Scholar, pagini web, 
baze de date şi reviste individuale

• Lucrări publicate în engleză începând cu 1989
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Trei dimensiuni ce trebuie luate în considerare când este vorba de 
acoperirea universală

• „Care adolescenţi sunt acoperiţi 
de vreun acord de finanţare 
cumulată (sistem de asigurare 
sau 
impozite)?” axa orizontală

• „Cum sunt afectaţi adolescenții 
de plata directă pentru serviciile 
de sănătate?” axa verticală

• „Ce servicii tind să fie incluse în 
acordurile de finanțare cumulată 
(impozite sau asigurare)? Satisfac 
nevoile tuturor adolescenților?” 
cea de-a treia dimensiune
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Factori de vulnerabilitate financiară 
a adolescenților



Factorul 1: eligibilitate limitată
Factori generali ce ţin de populaţie: persoanele 
sărace, imigranţii ilegali, adolescenţii a căror 
naştere nu a fost înregistrată

Factori ce ţin de familie: lipsa de informații cu 
privire la eligibilitate sau implicarea și 
procedurile de reînnoire împovărătoare pot 
împiedica familia să se implice

Factori specifici ce ţin de adolescen ți:
•Adolescenţii neşcolarizaţi
•Adolescenţii cu vârsta cuprinsă între 18-19 ani
(şi/sau neangajaţi în câmpul muncii)



Factorul 1: eligibilitate limitată

• Este mult mai probabil ca copiii din țările cu venituri 
ridicate să fie parte a unui acord de finanţare 
cumulată, decât copiii din statele cu venituri mijlocii 
şi mici: 

• într-un rezumat al UNICEF privind 27 de țări din Asia 
și Africa şi sistemele de asigurări sociale de sănătate 
ale acestora, s-a constatat ca doar opt țări dispun de 
sisteme în care copiii până la vârsta de 17 ani au 
asigurare obligatorie (O'Connell, 2012). 



• capacitate limitată de a 
accesa servicii de 
sănătate independent 
de părinți

• acces limitat la bani

• prioritate scăzută 
acordată îngrijirii 
adolescentului (uneori) 
în resurse limitate ale 
familiei

Factorul 2: efectul descurajator al plăţilor directe



Utilizarea este afectată atât de nivelul plă ților, 
cât și de accesul adolescenților la bani

• Într-un studiu privind avorturile induse printre rândul adolescentelor din 
mediul rural din Maharashtra, India, s-a constatat că costul este factorul 
cel mai des menționat în alegerea unui prestator de servicii (Ganatra și 
Hirve, 2002). 29% dintre adolescente au menţionat costul ca un factor 
determinant şi doar 12% din femeile de o vârstă mai mare consideră 
costurile drept un factor important. Acest lucru înseamnă că 
adolescentele recurg mai des la serviciile mai ieftine ale unor prestatori 
necalificaţi. Femeile de o vârstă mai mare au o mai mare autonomie 
pentru a lua decizii în cadrul gospodăriei și au acces mai mare la bani; ele 
sunt, de asemenea, mai mobile. Adolescentele, căsătorite sau nu, au un 
control redus asupra banilor din gospodărie și, prin urmare, în practică 
au mai puține oportunităţi de alegere a unui prestator de servicii. 



Comparare a serviciilor prestate contra plată şi fără 
plată adolescenților de medici generalişti 

Sursă: Zeratsion 2013



Comparare a serviciilor prestate contra plată şi fără 
plată adolescenților de medici generalişti 

Sursă: Zeratsion 2013



Bune practici

• Scutiri sau co-plăți reduse pentru 
copii/adolescenți

• Bonuri ale sistemului de sănătate
• Programe de Transfer financiar condiţionat



Factorul 3: dependența de adulți, care decide 
cu privire la serviciile prioritare

•servicii sensibile refuzate (de 
exemplu, contraceptive, 
avortul)

•prioritate scăzută serviciilor 
de prevenire

•serviciile prevăzute pentru 
adolescenți au o prioritate 
scăzută în sistemele de 
stimulente ale prestatorilor



Metode de contracepție pentru 
adolescenţii din SUA

• În SUA, metodele de contracepţie pentru adolescenţi sunt, în general, 
plătite în unul din cele trei moduri: asigurare (de obicei, părin ții sunt cei 
care o plătesc, poate fi achitată de angajator sau cumpărată în mod 
privat); program finanțat de guvern, cum ar fi Medicaid; sau prestaţie 
proprie. 

• Legile cu privire la asigurări și metode de contracepție diferă de la un stat 
la altul. 

• În 28 de state, asiguratorii trebuie să finan țeze toate contraceptivele 
aprobate la nivel federal. Un stat exclude, în mod specific, asigurarea 
minorilor (sub 18 ani) cu metode de contracepţie. Douăzeci de state 
permit asiguratorilor să refuze asigurarea acestora în baza convingerilor 
morale sau religioase. 

• Un studiu cu privire la 50 de sisteme de asigurare, realizat în 2004, a 
arătat că 81% au acoperit metodele de contracepţie orală; 40% din costul 
unui dispozitiv intrauterin; 42% inserarea și 35% înlăturarea 
dispozitivului.  



Servicii pentru adolescenți în sisteme de stimulente 
ale prestatorilor 

• În Marea Britanie doar 4 din cei 128 indicatori ai Cadrului privind 
Calitatea şi Rezultatele pentru stimulente financiare suplimentare 
prevăzute pentru medici generalişti se referă în mod specific la copii şi 
adolescenţi. (Kennedy I. 2014).

Legătura dintre organizarea şi livrarea 
serviciilor de îngrijire medicală şi plată 

ar putea consolida profilul și îmbunătăţi 
calitatea serviciilor oferite. Îngrijirea în 
Marea Britanie este într-o mare măsură 
reglementată de CCR și dacă sănătatea 

tinerilor nu este inclusă implicit în 
acesta, lucrul dat rămâne neobservat.

Medic generalist, femeie, Marea Britanie



Factorul 4: procedurile de finanțare intră în conflict cu 
confidențialitatea
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Căi de urmat
• Sunt necesare nişte modificări în modul în care resursele sunt 

alocate și în modul în care este concepută achiziționarea de 
servicii, astfel încât să se satisfacă nevoile adolescenților. 
Următoarele acțiuni pot facilita această tranziție :

• suprimarea (sau cel puțin de reducerea) necesităţii pentru 
adolescenți de a plăti pentru servicii la momentul utilizării 
maximizând numărul de adolescenți asiguraţi prin mecanisme 
comune preplătite şi eficiente, cu o subvenționare adecvată a 
adolescenților vulnerabili și a familiilor acestora; 

• a face din pachetul național de servicii medicale destinate 
adolescenților un instrument pentru a orienta deciziile de 
cumpărare și pachetele de beneficii, acordându-se atenție 
serviciilor de prevenire și dreptului adolescenților la 
confidențialitate și celui mai înalt standard de sănătate;

• a oferi stimulente care să motiveze lucrătorii medicali să furnizeze 
intervenții specifice, esențiale pentru sănătatea și dezvoltarea 
adolescenților și să respecte standardele de calitate.
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