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Integrarea sistemelor mutualiste în strategiile naţionale
şi internaţionale de acces la îngrijiri de sănătate

Departamentul de Relaţii Internaţionale al Alianţei 
Mutualităţilor Creştine vă invită la Conferinta de Presa, din 
data de  miercuri, 16 septembrie a.c, orele 11, organizata cu 
prilejul  Colocviului  Internaţional al Mutualităţilor Creştine 
ce va avea loc la sediul Alianţei Mutualităţilor Creştine - 
Chaussee de Haecht 579, 1031 Brussels.
            
Tema colocviului din acest an se înscrie preocupării globale 
pentru creşterea accesului la îngrijiri de sănătate al popu-
latiilor din tarile în curs de dezvoltare.  

La ora actuală, nici un model de �nanţare nu pare să �e 
su�cient pentru a proteja ansamblul populaţiilor. În ciuda 
eforturilor considerabile depuse în sectorul sanitar, indicele 
utilizării serviciilor de sănătate este încă redus. Neajunsurile 
�nanciare ale populaţiilor cu venituri scăzute continuă să 
determine excluderea acestora din sistemele de sănătate. 
Mutualităţile, ca organisme private fără scop lucrativ, apară 
valorile şi principiile fundamentale ale protecţiei sociale: ele 
promovează accesul la îngrijiri de sănătate calitative prin 
solidaritate, non excludere, non selecţie, democraţie, 
autonomie şi non lucrativitate.  
Colocviul va oferi un cadru pentru o comunicare activă între 
experţi ai Alianţei Mutualităţilor Creştine şi lucrători 
profesionişti din aproximativ 30 de state printre care si 
Romania, cărora sunt invitaţi să li se alăture şi reprezentanţii 
mass-media. Împreuna vom putea identi�ca sinergiile 
posibile între diferitele strategii de acoperire a grupurilor 
slabe.
În plus, Colocviul va � un important moment de informare, 
de schimb de experienţă privind acţiunile în curs şi posibili-
tatile de sprijin ulterioare, un bun prilej de învăţare şi des-
chidere către lume, la cumpăna mărturiilor şi privirilor către 
viitor.   

Vă rugăm con�rmaţi participarea 
la Conferinta de Presa către:
international.cooperation@mc.be
Phone: +32 2 246 43 31

Miercuri, 
 16 Septembrie, 2009

 orele 11

Sediul Alianţei 
Mutualităţilor Creştine - 

Chaussee de Haecht 579, 
1031 Brussels.


