
<b>Romanii sunt prea saraci pentru doctor</b>
Peste 91% dintre romani nu au apelat la servicii medicale, desi au avut nevoie in ultimul an, releva un
barometru de opinie privind serviciile de sanatate realizat Metro Media Transilvania, in perioada 3-14
martie. 86% dintre persoanele intervievate nu au apelat nici la salvare si nici la urgenta, 83% la nici un
cabinet medical privat, 89% la nici un cabinet stomatologic de stat, 82% la nici un ambulatoriu de
specialitate, respectiv, policlinica, 72% la nici un laborator de radiologie imagistica. Rezultatele
sondajului indica faptul ca 57% dintre persoanele intervievate au mers mai intai la farmacie, principalul
motiv pentru care nu au apelat la servicii medicale fiind lipsa banilor - 43%, lipsa posibilitatii de a merge
la spital - 32%, faptul ca nu a fost nimic grav - 14%, pentru 11% existand alte motivatii. In ceea ce
priveste accesul la serviciile medicale oferite de alte institutii medicale decat medicul de familie, un
procent de 73% dintre intervievati considera ca acest aspect nu constituie o problema. Dintre cei care
considera ca este o problema 47% au spus ca ea este determinata de costurile ridicate ale consultatiei si
tratamentului. 36% dintre intervievati nu au apelat la nici un serviciu medical pentru ca apreciaza ca
timpul de asteptare este mare, 35% pentru ca trebuie sa dea bani si cadouri, iar 30% din cauza costurilor
transportului pana la institutia medicala. De remarcat faptul ca 73% dintre subiectii sondajului care au
beneficiat de servicii medicale sunt nemultumiti de programul medicilor, tot 73% de faptul ca trebuie sa
dea cadouri sau bani, 68% de atitudinea cadrelor medicale, 66% de costurile consultatiei si ale
tratamentului, iar 56% considera ca posibilitatile de transport pana la medic nu sunt cele adecvate. Un
procent de 65% dintre participantii la sondaj au spus ca nu au dat bani sau cadouri in 2002 pentru
serviciile medicale primite, iar 14% au raspuns ca da. Sondajul a fost realizat pe un esantion de 1199 de
persoane, cu varste de peste 18 ani. Marja de eroare este de +/-2,8%. 
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