
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie           Bucureşti, 21.02.2001
                                                                                       Nr. 131/XVIII/8

PROCES VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 21.02.2001

La lucrările comisiei sunt prezenţi 12 deputaţi, fiind absenţi motivat 3.

La lucrările comisiei participă ca invitaţi : Dl.Gheorghe Gherghina,

secretar de stat şi d-na Ana Radu de la Ministerul Finanţelor Publice,

dl.ing.Valeriu Simion, vicepreşedinte şi d-na Leana Stoia, director general

adjunct la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate , d-na Elena Badea şi

dl.Călin Stoia ,directori ai Ministerului Sănătăţii şi Familiei,

Acad.Prof.Dr.Mihai Zamfirescu, secretar general al Academiei de Ştiinţe

Medicale, dl.prof.dr.Mircea Cinteză, preşedintele Colegiului Medicilor din

România,dl.prof.dr.Dumitru Lupuleasa, preşedintele Colegiului

Farmaciştilor din România, dl.senator conf.dr.Sorin Oprescu, director al

Spitalului Universitar Bucureşti,dl.senator prof.dr.Pop D.Popa, director al

Institutului naţional de boli cardio-vasculare,dl.senator dr.Constantin

Găucan, dl.senator dr.C.Penciuc, prof.dr.gen.div.Dr.Ioan Nedelcu, director al

Spitalului Militar Central, Prof.Dr.Dan Prelipceanu, director al Spitalului
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�Alexandru Obrejia�, dl.prof.dr.Alexandru Şerbănescu, director al

Institutului de geriatrie,dl.prof.dr.C.Didilescu, director adjunct al Spitalului

de ftiziologie �Marius Nasta� şi d-na Gabriela Coman, secretar general al

Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Copilului.

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul dep.prof.univ.dr.Mircea

Ifrim, preşedintele comisiei.

Comisia a adoptat , în unanimitate, următoarea ordine de zi:

1. Audieri preliminare privind fundamentarea bugetului de stat,

prin prisma prevederilor stipulate în Legea nr.145/1997 a asigurărilor sociale

de sănătate, Legea nr.100/1998 privind asistenţa de sănătate publică şi

Ordonanţa Guvernului nr.22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii cu

modificările şi completările ulterioare prin Ordonanţa Guvernului

nr.109/1999, Ordonanţa Guvernului nr.51/2000 şi Ordonanţa Guvernului

nr.135/2000 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii.

2. Continuarea dezbaterilor pe articole asupra proiectului de Lege

privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea Colegiului Asistenţilor Medicali din România (sesizare în

fond).

3. Dezbateri pe articole asupra proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.56/1998 privind înfiinţarea, organizarea

şi funcţionarea Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,

Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti (sesizare în fond).

4. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea Agenţiei Naţionale  a Medicamentului (raport retrimis la

comisie).
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La primul punct al ordinii de zi, dl.dep.prof.univ.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei face o scurtă prezentare a doamnelor şi domnilor

invitaţi, după care prezintă obiectul şi motivele care au stat la baza acestei

audieri.

Dl.dep.prof.univ.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că, a

considerat că este necesară, înaintea prezentării proiectului de Buget de stat

pe anul 2001, audierea tuturor factorilor interesaţi şi cu răspunderi în

domeniul ocrotirii sănătăţii. Numai corecta cunoaştere a situaţiei din cadrul

sistemului sanitar poate să stea la baza întocmirii schiţei de buget pentru

anul 2001.

Astfel, faţă de 12.501,7 miliarde lei solicitate de Ministerul Sănătăţii

şi Familiei pe anul 2000, pe următoarea structură de cheltuieli, arătată mai

jos, prin Legea bugetului de stat pe anul 2000, nr.76/2000 s-a aprobat suma

de 4.433,3 miliarde lei, deci în proporţie de 35,46 %, o diminuare faţă de

solicitări în sumă de 8.068,3 miliarde lei, pe următoarea structură de

cheltuieli :

SOLICITAT
M.S.F.2000

APROBAT
L.76/2000

DIFERENŢA

1.Cheltuieli curente 9.550,4 2.834,5 6.715,9
         din care :
-Cheltuieli de personal 878,3 618,4 259,9
-Cheltuieli materiale şi
servicii 2.610,1 1.012,3 1.597,8
-Transferuri
- Subvenţii

6.061,9
-

1.201,7
2,0

4.860,2
- 2,0

2.Cheltuieli de capital 1.891,1 540,6 1.350,5
3.Rambursări de credite,
plăţi de dobânzi şi
comisioane la credite

622,3 620,4 1,9
4.Intrări de credite externe

437,9 437,9 -
TOTAL: 12.501,7 4.433,4 8.068,3
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Totodată, arătăm pentru edificare, că prevederile bugetare aprobate

pentru anul 2000 sunt, în valoare reală, mai mici decât prevederile bugetare

aprobate în anul 1999, astfel:

a) În contextul în care se menţinea procentul din PIB din anul

1999 (0,88%), prevederile bugetare pentru anul 2000 ar fi trebui să fie de

6.380 miliarde lei.

Prevederile bugetare aprobate însă pentru anul 2000 sunt doar de

4.433,4 miliarde lei, deci o subfinanţare, numai având în vedere acest aspect,

de 1.947 miliarde lei.

b) Subfinanţarea în anul 2000 este mai semnificativă dacă o

raportăm la exprimarea în dolari comparativă prevederilor bugetare pe anul

1999, respectiv 247,3 milioane $ (curs mediu 15.332 lei) şi prevederile

bugetare pe anul 2000, respectiv 206,2 milioane dolari (curs mediu 21.000

lei).

c) Nu putem să nu atragem atenţia asupra faptului că, chiar în

condiţiile intrării în circuitul financiar a fondului de asigurări sociale de

sănătate, alocaţiile din PIB , în creştere procentuală, situează România pe

penultimul loc (înaintea Albaniei) între ţările Europene şi pe ultimul loc între

ţările est Europene în ceea ce priveşte cheltuielile pentru sănătate în dolari

pe locuitor (60 $SUA).

În această situaţie, nu este întâmplătoare sporirea numărului

bolnavilor cu afecţiuni cardiovasculare, cu pondere alarmantă în mortalitate,

generată de aceste afecţiuni, permiţând o rată de creştere de peste două ori

mai mare ca în Franţa, Olanda, Italia, unde fenomenul este în scădere;

proliferarea bolilor sărăciei :tuberculoza, sifilis, SIDA; apariţia unor boli

foarte rare, în alte ţări europene, ca leptospitoza, lamblioza, meningita, etc.
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Începând din anul 1980 rata mortalităţii a crescut aproape continuu, cu

un vârf de creştere maximă în 1996 � 12,7 decese la 1000 locuitori, faţă de

16,4 în anul 1980, menţinându-se la 11,8 şi în anul 1999.

Natalitatea prezintă o scădere accentuată, cu ritm mediu anual de

diminuare, astfel că în anul 1997 rata sporului natural a fost de �1,9 0/00 (faţă

de +3,0 0/00 locuitori în 1990) în anul 1998 de 1,5 şi de 1,4 % locuitori în

1999.

Creşterea incidenţei morbidităţii prin tuberculoză şi menţinerea unei

incidenţe ridicate prin bolile venerice, hepatita virală, dizenterie, etc.

Alocaţiile procentuale din PIB pentru sănătate au fost de 2,8 % în anul

1990 şi de 2,7 % în anul 1997, iar în cifre reale 875 milioane $SUA în anul

1994 şi 795 milioane $SUA în anul 1997, în schimb în anul 2000 alocaţiile

de la bugetul de stat au scăzut la 0,61 % (0,5 +0,11) faţă de 0,88 % în anul

1999.

PIB�������������..725.545 miliarde lei

Total sănătate din PIB�����������..3,8 %

Alocaţii de la bugetul de stat

(inclusiv intrări de credite externe)��������0,5 %

Fond special pentru sănătate publică�������..0,1 %

Fondul asigurărilor sociale de sănătate�������3,2 %

d) Alocaţiile procentuale din PIB pentru sănătate au fost de 2,8 %

în anul 1990 şi de 2,7 % în anul 1997, iar în cifre reale de 875 mil.$SUA în

anul 1994 şi 795 mil.$SUA în anul 1997.

Alocaţii bugetare din PIB în unele ţări  est-europene:

- Polonia                                                                           4,6 %

- Cehia                                                                              7,5 %
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- Ungaria                                                                             6,9 %

- Bulgaria                                                                            4,7 %

          - Iugoslavia                                                                          7,7 %

- România                                                                             4,5 %

- Pe ansamblul fostelor ţări

Europene din sistemul socialist                                        5,9 %

- În ţările Uniunii Europene                                                  7,8 %

e) În $ pe locuitor în ţări este europene :

- Cehia                                                           380

- Ungaria                                                        290

- Polonia                                                          90

- Lituania                                                         80

- Letonia                                                          70

- Bulgaria                                                         60

- România                                                         56,3

În momentul de faţă, supravieţuirea unităţilor sanitare şi implicit a

asistenţei medicale este condiţionată de alocarea unor prevederi de la

bugetul de stat de cel puţin 1 % din PIB pentru unităţile finanţate de

Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi aprobarea limitei de cheltuieli la fondul de

asigurări sociale de sănătate la nivelul veniturilor realizate. Prevederile din

Legea bugetului pe anul 2000 însă reprezintă doar 0,61 % din PIB, faţă de

0,78 % din PIB în anul 1999.

Totodată se impune, în contextul unei autonomii financiare reale, ca

acest fond constituit din contribuţii ale persoanelor asigurate să fie gestionat

printr-o bancă şi nu prin trezoreria statului, de unde o dobândă de 40-45 %

s-ar constitui o sursă de reîntregire a acestui fond. În acest sens, se impun
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promovarea şi validarea unui act legislativ care să reglementeze această

situaţie. Pierderea dobânzii asociată cu rata de inflaţie duce la pierderi

însemnate din fondurile destinate sănătăţii, şi aşa insuficiente.

În condiţiile actuale, contribuţia personală pentru sănătate, gestionată

de Ministerul de Finanţe prin trezorerie, reprezintă o modalitate inadmisibilă

de atentat la sănătatea publică.

În felul acesta, Guvernul, în loc să ajute finanţarea sectorului sanitar,

se foloseşte de fondurile provenite din contribuţia cetăţenilor,

diminuându-le.

Efect al înrăutăţirii condiţiilor sociale, ca şi a alocaţiilor bugetare

insuficiente pentru programele de sănătate (cca.20-25 % faţă de estimările

comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei ), aceşti

indicatori s-au deteriorat continuu.

- Incidenţa tuberculozei creşte de la 70 0/0000 în 1990 la 119 0/0000

în 1999, ceea ce este mai grav însă este creşterea incidenţei la copiii 0 � 14

ani de la 692 de cazuri în anul 1997, la ��. În 1999, iar mortalitatea prin

tuberculoză creşte, consecinţă a celor de mai sus, de la 6,9 la 100.000 de

locuitori în anul 1990 la 10,53 în anul 1998.

- Morbiditatea generală (cazuri noi de îmbolnăvire ) în această

perioadă, cu toate că rămâne în cifre absolute neachimbată, reprezintă

cca.16,5 � 17 milioane de cazuri noi, deci 80 % din populaţia României

(22,5 milioane lei), iar dacă analizăm prelevanţa morbidităţii pe unele clase

(grupe de boli) şi estimarea numărului de afecţiuni la populaţia peste 15 ani,

se constată că prelevanţa era de 102,03 % în 1989, în 1997 aceasta creşte la

109,75, în cifre absolute ajungând la 19,9 milioane, în concluzie aproape

fiecare locuitor suferă de câte o boală;
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- Lipsa condiţiilor minime de igienă şi de protecţie a mediului a

dus la creşterea bolilor infecţioase şi parazitare de la 659 de mii de cazuri în

anul 1990 la 714 mii de cazuri în 1997, ca şi a indicelui bolilor de nutriţie şi

metabolism de la 82 de mii în anul 1990 la 117 mii în anul 1997;

- Mortalitatea prin HIV-SIDA creşte de la 1,17 la 100.000 de

locuitori în anul 1990 la 2,74 în 1998, menţinându-se la un nivel constant

ridicat (2,16 la 100.000 locuitori în 1999).

- Consecinţă a celor de mai sus, numărul bolnavilor care au

beneficiat de spitalizare creşte de la cca.3,5 milioane în anul 1990 la peste 4

milioane în anul 1997, iar numărul acestora la 1000 de locuitori creşte de la

160,9 în anul 1990 la 180,3 în anul 1997.

De asemenea, trebuie ţinut seama de faptul că sumele provenite din

contribuţiile la fondul de asigurări de sănătate constituie un fond public cu

caracter special. Aceşti bani trebuie să fie gestionaţi integral de Casa

Naţională de Asigurări de Sănătate dar, în prezent, Casa nedispunând de

întreaga sumă. Acesta este unul din motivele care a condus la colapsul

sistemului de sănătate. Această situaţie trebuie soluţionată în modul în care

Ministerul Educaţiei şi Cercetării care, prin reglementările în vigoare,

depune sumele disponibile în conturile bancare şi nu la trezorerie. Domnul

secretar de stat Gheorghe Gherghina trebuie să ofere un răspuns şi o soluţie

la această problemă.

În privinţa bugetului de stat, acesta trebuie să constituie o principală

sursă de finanţare a programelor naţionale de prevenţie a îmbolnăvirilor. O

altă sursă pentru derularea programelor de sănătate o reprezintă fondurile de

asigurări de sănătate. Actualul Contract-Cadru nu reflectă pe deplin costurile

ce trebuie plătite pentru anumite categorii de servicii medicale. Stabilirea

schemei de tratament precum şi a costurilor unor tratamente, intră în sarcina
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comisiilor de specialitate a Ministerului Sănătăţii şi Familiei. De exemplu,

tratamentul bolilor psihice este costisitor şi în susţinerea acestui fapt s-a

promovat propunerea legislativă privind sănătatea mintală. În aceste condiţii

s-a ajuns în nefericita situaţie ca unele programe naţionale de sănătate să fie

subugetate.

În condiţiile în care fondul de asigurări de sănătate a înregistrat, în

anul trecut, un excedent multe spitale au înregistrat mari datorii la furnizorii

de medicamente şi materiale sanitare.

Acesta este, pe scurt, principalul motiv pentru care au fost invitaţi

pentru audieri toţi factorii de răspundere în domeniu, astfel încât Ministerul

Sănătăţii şi Familiei să ia un contact direct cu cerinţele reale ale reţelei

sanitare. De fapt, aceasta va fi direcţia în care Comisia pentru sănătate şi

familie doreşte să meargă mai departe şi să modifice cadrul legislativ

existent printr-o strânsă cooperare cu toţi aceşti factori.

Tot în acest cadru au fost invitaţi şi reprezentanţi ai Agenţiei

Naţionale pentru Protecţia Copilului având în vedere noua organigramă a

Ministerului Sănătăţii şi Familiei, precum şi sfera de competenţă a Comisiei

pentru sănătate şi familie. Şi în acest domeniu este necesară o alocaţie

bugetară corespunzătoare.

În continuare, dl.dep.prof.univ.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

roagă reprezentantul Ministerului Sănătăţii şi Familiei să prezinte schiţa

programului de buget pe anul 2001.

Dl.dir.gen.Călin Stoia arată că Ministerul Sănătăţii şi Familiei a

fundamentat necesarul financiar pentru anul 2001, respectiv cât şi unde

trebuie alocate fonduri de la bugetul de stat. În urma analizei principalilor

indicatori de sănătate, se vor aloca mai mulţi bani pentru prevenirea şi

tratamentul bolilor cardiovasculare, a TBC şi a infecţiei cu virusul HIV şi
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tratamentul SIDA. Ministerul Sănătăţii şi Familiei are în vedere numirea

unor noi comisii de specialitate care nu vor avea numai un rol consultativ ci,

vor fi responsabile de fundamentarea şi întocmirea programelor de sănătate.

Ministerul Sănătăţii şi Familiei împreună cu Casa Naţională de Asigurări de

Sănătate urmează să fundamenteze un plan de buget care să suţină aceste

obiective.

Dl.dep.prof.univ.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei doreşte să

reamintească că anul trecut deşi Ministerul Sănătăţii şi Familiei a solicitat un

buget de 12.501,7 miliarde lei s-au aprobat numai 4.433,3 miliarde lei.

Domnia sa arată că, pentru atingerea obiectivului acestei întâlniri, este

obligatoriu să se cunoască cu precizie care sunt solicitările Ministerului

Sănătăţii şi Familiei , care vor face obiectul unei scrisori adresate de către

Comisia pentru sănătate şi familie domnului Prim ministru al Guvernului.

Informaţiile primite din partea dl.dir.gen.dr.Călin Stoia nu sunt considerate

drept mulţumitoare şi în acest sens, domnul preşedinte al comisiei

dep.prof.univ.dr.Mircea Ifrim solicită cuvântul domnului secretar de stat

Gheorghe Gherghina.

În Guvern, se discută de aproape 4 săptămâni asupra schiţei de buget

de stat pe anul 2001, arată dl.secretar de stat Gheorghe Gherghina.

Priorităţile se supun atenţiei şi discuţiei pentru fiecare minister în parte. Se

lucrează în echipă, pentru ca bugetul de stat este un act al Guvernului şi în

final numai Guvernul va stabili aceste priorităţi. Până în prezent au avut loc

3 runde de discuţii cu reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi nu a

fost întocmită nici o schiţă de buget. În urma discuţiilor s-au desprins trei

priorităţi: îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă potabilă în unităţile

sanitare, acordarea gratuită a laptelui praf pentru copiii 0 � 1 an şi o mai
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justă finanţare a programelor de tratament a bolilor cronice. Acest mecanism

trebuie înţeles şi însuşit având în vedere aceste priorităţi.

În replică dl.dep.prof.univ.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

reaminteşte că scopul acestei întruniri este de a constata stadiul în care se

află sistemul sanitar. Cu toate că sănătatea constituie o prioritate de rang

înalt, se manifestă o stare de sănătate precară a populaţiei, din anul 1990 şi

până în prezent statisticile arată că, de fiecare dată bugetul s-a situat cu mult

sub solicitările Ministerului Sănătăţii şi Familiei. Această situaţie de fapt

trebuie adusă de urgenţă, la cunoştinţa Guvernului şi a factorilor de

răspundere implicaţi. Această întâlnire are un scop profilactic şi de punere în

temă. În continuare, Domnia sa solicită lămuriri suplimentare doamnei Elena

Badea, dir.gen.al Direcţiei de buget a Ministerului Sănătăţii şi Familiei  .

Structura bugetului sănătăţii pe anul 2001, arată d-na Elena Badea,

urmăreşte funcţionarea în condiţii normale a unităţilor sanitare finanţate de

la bugetul de stat. Cheltuielile de personal au avut în vedere prevederile

cuprinse în ultima hotărâre de Guvern în acest sens. În ceea ce priveşte

cheltuielile materiale, Ministerul Sănătăţii şi Familiei a stabilit un program

pe termen scurt. Aceste cheltuieli materiale se axează pe cele trei direcţii

enunţate de dl.secretar de stat, la care se adaugă începerea derulării

programului de împrumut cu Banca Naţională. La titlul Transferuri s-a avut

în vedere finanţarea unor activităţi precum : dispensarele şcolare, a creşelor

fără personalitate juridică, reparaţii capitale conform Legii spitalelor şi a

finanţării celor 34 de programe naţionale de sănătate prevăzute de Legea

nr.100/1998 cu prioritate pentru Programul naţional de control şi prevenire

al infecţiilor cu virusul HIV şi tratamentului SIDA şi a Programului naţional

de cardiologie. La cheltuielile de capital Ministerul Sănătăţii şi Familiei se

află în etapa analizării acestor capitole de cheltuieli deoarece cerinţele sunt
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deosebit de mari, iar posibilităţile sunt reduse. Se efectuează o analiză

privind necesitatea şi oportunitatea construirii de noi spitale, în funcţie de

numărul de paturi existent şi dispersia geografică, cu tendinţa trecerii acestor

unităţi în cadrul sistemului de asigurări de sănătate cu preponderenţă a

asistenţei primare. Deoarece majoritatea clădirilor de spital sunt construite

începând din anul 1990, Ministerul Sănătăţii şi Familiei se va axa pe

consolidarea acestora. Se va aloca o sumă pentru executarea unor puţuri de

apă potabilă în incinta spitalelor, în perspectiva unei secete prelungite şi

pentru o strategie a alimentării cu apă a acestor unităţi. Deoarece există

multe contracte cu furnizorii externi de echipamente medicale, o parte din

sume se vor aloca pentru achitarea unor taxe vamale de import. Ca urmare a

creşterii substanţiale a dobânzilor la împrumuturile externe prin Banca

Naţională, efortul Ministerului Sănătăţii şi Familiei va fi din ce în ce mai

mare pe această destinaţie. Acestea sunt principalele direcţii ce urmează a fi

discutate şi negociate cu Ministerul Finanţelor Publice pentru obţinerea

sumelor necesare.

După această expunere, dl.dep.prof.univ.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei se declară insuficient de lămurit mai ales că, prevederile bugetare

aprobate pentru anul 2000 au fost în valoare reală mai mici decât cele

aprobate în anul 1999. În condiţiile neacordării sumelor solicitate de către

Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru anul 2001, cele două comisii de

specialitate ale Parlamentului vor respinge proiectul de buget.

D-na Elena Badea doreşte să precizeze că Ministerul Sănătăţii şi

Familiei a formulat propunerile pornind de la realizările din anul 2000 şi în

urma analizei indicatorilor macroeconomici de influenţă a bugetului. Cifrele

sunt încă în discuţie, nu sunt definitive şi vor fi stabilite în urma

consultărilor cu Ministerul Finanţelor Publice.
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Dl.dep.prof.univ.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune să

acorde  cuvântul reprezentantului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate .

Dl.ing.Valeriu Simion, vicepreşedinte al Casei Naţionale de Asigurări

de Sănătate arată că s-a înaintat o propunere de buget deficitar.

Propunerile de venituri pentru anul 2001reprezintă o sumă de 37.774

miliarde lei iar cheltuieli totale de 39.568 miliarde lei,reprezentând  o

creştere de 30,2 % comparativ cu programul pe anul 2000.

Capitolul de cheltuieli a fost fundamentat în structură astfel :

- cheltuielile pentru serviciile medicale au fost calculate şi

stabilite în sumă de 33.652 miliarde lei în raport cu obligaţiile asumate faţă

de persoanele asigurate şi de o rată medie de inflaţie de 30,5 % aplicată la

prevederile anului 2000.

Cheltuielile pentru materiale şi prestări servicii cu caracter medical în

sumă de 33.652 miliarde lei prevăd pe lângă domeniile de asistenţă medicală

şi farmaceutică şi asigurarea cu medicamente şi unele materiale sanitare

specifice în spital pentru unele boli cronice (TBC, oncologie, SIDA, diabet,

thalasemie, psihosociale, boli cu transmitere sexuală, afecţiuni neuropsihice)

cu suma de 2.669 miliarde lei, medicamente pentru unele boli cronice

acordate în ambulatoriu cu suma de 518 miliarde lei, precum şi cheltuielile

pentru pregătirea profesională continuă şi strategia resurselor umane

respectiv plata rezidenţilor potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului

nr.259/2000 cu suma de 449 miliarde lei.

La cheltuielile materiale de prestări servicii cu caracter medical în

sumă de 33.652 miliarde lei se adaugă suma de 4.027 miliarde lei

reprezentând obligaţii de plată ale unităţilor spitaliceşti rămase restante la

finele anului 2000 către furnizori şi alţi creditori (furnizori 2.872 miliarde
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lei, drepturi de personal neachitate 374 miliarde lei, impozite şi taxe 720

miliarde lei, alţi creditori 60 miliarde lei ).

Cheltuielile de administrare şi funcţionare a Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate şi caselor de asigurări de sănătate în care se cuprind

cheltuielile curente şi de capital au fost stabilite la suma de 1.322 miliarde

lei pentru activitatea curentă cu o creştere de 16,3 % faţă de prevederile

anului 2000.

În cadrul acestor cheltuieli sunt prevăzute şi sumele aferente tichetelor

de masă în conformitate cu prevederile Legii nr.142/1998 cu modificările

ulterioare.

În volumul total al cheltuielilor de administrare şi funcţionare s-a

cuprins şi suma de 566 miliarde lei pentru implementarea sistemului

informaţional unic integrat al asigurărilor de sănătate din România, aprobat

prin Hotărârea Guvernului nr.897/1999.

Fondul de rezervă în cotă de 5 % este prevăzut a se constitui conform

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.180/2000 la nivelul Casei Naţionale

de Asigurări de Sănătate .

Dl.dep.prof.univ.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei solicită

informaţii suplimentare privind volumul fondului care a rămas necheltuit la

Trezorerie, cât reprezintă din PIB veniturile totale, dacă este normal ca aceşti

bani să stea fără dobândă la Trezorerie şi dacă este necesară o lege a

bugetului asigurărilor sociale de sănătate.

Răspunzând la întrebări dl.ing.Valeriu Simion arată că în contul

Trezoreriei s-au adunat 6.457 miliarde lei, dintre care în urma rectificărilor

bugetare au rămas 808 miliarde.În ceea ce priveşte banii depuşi la

Trezorerie, aceste fonduri au 10 % dobândă în contul curent şi 12 % în

depozite.
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În continuare, ia cuvântul dl.prof.dr.Mircea Cinteză, preşedintele

Colegiului Medicilor din România, care subliniază că pentru anul 2001

trebuie stabilit ca obiectiv de referinţă o cotă de 4 % din PIB pentru bugetul

sănătăţii. Această cotă reprezintă o minimă creştere de 0,2 % faţă de anul

trecut. În momentul de faţă, bugetul sănătăţii se poate împărţi în 3 secţiuni :

bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei , bugetul Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate şi fondul special pentru sănătate publică care trebuie

menţinut dându-se destinaţie legală. În condiţiile acordării unui buget pentru

sănătate de 4 % din PIB, România se află, în momentul de faţă, departe de

celelalte ţări europene. În ceea ce priveşte bugetul Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate , acordarea autonomiei privind colectarea şi cheltuirea

acestui buget este un deziderat major şi depinde de o decizie politică. În

aplicarea Legii spitalelor se prevede ca o jumătate din aceste unităţi sanitare

să-şi desfăşoare activitatea prin finanţare de la bugetele locale. Această

trecere trebuie făcută încet, cu răbdare ajungându-se în final la situaţia ca

comunitatea să suporte integral aceste cheltuieli curente ale unităţilor

spitaliceşti. De asemenea, în cadrul aranjamentelor financiare este necesar să

se întrevadă o compensare reciprocă a datoriilor. În structura bugetară

trebuie să se prevadă şi crearea unui fond de situaţii neprevăzute. În ceea ce

priveşte taxarea serviciilor medicale, acestea trebuie să încorporeze şi

recuperarea amortismentelor la clădiri şi aparatura medicală. Pe viitor,

trebuie încurajat un nou sistem de impozitare al salariilor din ambulator,

astfel ca aceste impozite să nu mai parcurgă drumul până la bugetul de stat

ci să se întoarcă direct în bugetul asigurărilor de sănătate. Ministerul

Sănătăţii şi Familiei şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate au obligaţia

de a finanţa programele naţionale de sănătate. În domeniul personalului

medico-sanitar, ar trebui prevăzută o cotă pentru educaţia continuă a
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personalului de medicină. Nu se justifică sub nici o formă reducerea

numărului de personal din reţea, este în dispreţul spiritului de reformă

sanitară. În prezent sunt multe spitale mici care desfăşoară o activitate

ineficientă, cazurile sociale ocupând încă un număr mare de paturi. Pe viitor,

printr-o decizie politică, se impune construirea unor spitale medico-sociale

pentru soluţionarea acestor cazuri.

În continuare, dl.dep.prof.univ.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

l-a asigurat pe dl.preşedinte prof.dr.Mircea Cinteză că a fost înaintată o

propunere legislativă privind statutul clinicilor universitare şi că toate

propunerile înaintate sunt binevenite ca şi celelalte propuneri care se vor

înainta cu ocazia dezbaterii bugetului de stat pe anul 2001. Dl.preşedinte al

comisiei, dep.prof.univ.dr.Mircea Ifrim dă cuvântul , în continuare,

dl.senator prof.dr.Pop D.Popa.

Dl.senator prof.dr.Pop D.Popa arată că starea actuală de sănătate a

populaţiei impune aplicarea unor măsuri preventive. În ceea ce priveşte

bugetul de stat, factorii de decizie trebuie să lupte pentru câştigarea unor

drepturi suplimentare, cum ar fi de exemplu plasarea banilor de la Casa

Naţională de Asigurări de Sănătate în conturi bancare şi nu la Trezorerie.

Aplicarea dobânzilor pieţei ar conduce la realizarea unor sume suplimentare

la bugetul sănătăţii. Anul trecut, banii din fondul de asigurări de sănătate au

fost redirijaţi, prin intermediul bugetului de stat, către alte domenii. Acest

lucru este inacceptabil. Recuperarea sumelor cuvenite la fondul de asigurări

de sănătate trebuie să se facă cu titlul executoriu, această modalitate fiind

operativă şi manifestă demnitate. Spitalele mici şi cu o activitate ineficientă

trebuiesc analizate şi poate desfiinţate, în condiţiile în care au internate

multe cazuri sociale care nu se pot trata. De asemenea, trebuie pus la punct

sistemul de transport al bolnavilor, prin reducerea timpului de reacţie, prin
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achiziţionarea de salvări corespunzătoare şi folosirea aviaţiei sanitare. În

condiţiile în care creşte incidenţa bolilor cardio-vasculare, tratamentul

acestora consumă fonduri din ce în ce mai mari. Aparatura de specialitate şi

protezele cardiace sunt foarte scumpe şi achiziţionarea lor a dus la

înglodarea în datorii a multor spitale. Chirurgia cardio-vasculară a copilului

mic, în condiţiile enunţate, este în mare suferinţă. Trebuie avut în vedere că

aceşti pacienţi sunt recuperabili şi reprezintă un mare potenţial pentru

societate.

În continuare ia cuvântul dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu care arată

că între realitate şi bunele intenţii s-a săpat o prăpastie adâncă. Legea

spitalelor este un avorton. Ca atare, majoritatea spitalelor sunt subfinanţate.

Unul din motive îl reprezintă dependenţa Casei Naţionale de Asigurări de

Sănătate de Ministerul Finanţelor Publice. Casa Naţională de Asigurări de

Sănătate nu a putut să-şi coordoneze activitatea şi gestiunea, putându-se

vorbi de o dependenţă totală faţă de stat. Există semnale că s-a vândut banul

public către spitale, contra comision. Concluzia, în această problemă, ar fi

aprobarea de către Parlament a fondului de asigurări de sănătate, iar

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să aibă rang de

ministru, pentru o mai bună responsabilizare. Sistemul de bugetare globală,

în cazul spitalelor, reprezintă un fiasco, o cutumă a sistemului comunist.

Atât timp cât directorii de spital vor primi, aprobat, un buget global nu se va

putea vorbi despre management. Pentru anul 2001, Ministerul Sănătăţii şi

Familiei dispune de un buget comparabil cu anii trecuţi. Ministerul Sănătăţii

şi Familiei a contractat o serie de credite externe în condiţiile în care, nici

până în prezent, nu există o unitate de urmărire şi derulare a creditelor

externe. În ceea ce priveşte bugetul de stat pe anul 2001, bugetul

Ministerului Sănătăţii şi Familiei  a fost astfel structurat încât nu s-a luat în
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considerare faptul că fondul de sănătate publică nu trebuie gestionat prin

Ministerul Finanţelor Publice. Acest fond dispune, în principal, de banii

pentru programele naţionale de sănătate. Din surse confidenţiale, Domnia sa

arată că, deşi Ministerul Sănătăţii şi Familiei a solicitat un buget de 8.100

miliarde lei, Ministerul Finanţelor Publice propune doar 5.722 miliarde lei.

În privinţa asistenţei medicale de urgenţă se poate vorbi de un sistem

integrat la care poate participa, cu bune rezultate şi SMURD-ul. Se impune,

de asemenea, un control atent al sumelor licitate pe anul 2000, câştigate cu

credit guvernamental deoarece, s-au înregistrat unele situaţii inechitabile în

care un spital a primit un credit de 25 milioane $ în condiţiile în care nu s-au

făcut consolidări la alte multe spitale. Ministerul Sănătăţii şi Familiei trebuie

să colaboreze cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în privinţa

stabilirii necesităţilor din unităţile sanitare, ca să nu se mai înregistreze unele

situaţii când Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a achitat salariul

rezidenţilor sau a finanţat majoritatea programelor naţionale de sănătate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim intervine şi subliniază că, toţi cei prezenţi,

pot fi de acord că situaţia creată de Ministerul Finanţelor Publice, prin

acceptarea unui buget de 5.772 miliarde lei, reprezintă de fapt o subfinanţare

faţă de nivelul celei din anul 2000. De fapt, acesta este principalul motiv de

angajare a acestei dezbateri, de atenţionare a factorilor responsabili faţă de

situaţia creată în sistemul sanitar. În continuare, Domnia sa dă cuvântul

domnului prof.dr.Florian Popa, prorector al Universităţii de Medicină şi

Farmacie Bucureşti.

Dl.prof.dr.Florian Popa îşi exprimă nedumerirea cu privire la faptul

că, nici până în prezent, Ministerul Sănătăţii şi Familiei nu a făcut publice

negocierile pe care le poartă cu Ministerul Finanţelor Publice. Sănătatea

populaţiei reprezintă o prioritate naţională, aşa cum este de fapt privită în
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celelalte ţări din Europa. Ministerul Finanţelor Publice trebuie să înţeleagă

acest lucru. În privinţa promovării cu prioritate a numai 2 dintre programele

naţionale de sănătate, Domnia sa nu este de acord cu acest lucru, cu excepţia

programului naţional de sănătate pentru afecţiunile cardio-vasculare. În

cadrul acestor priorităţi ar trebui inclus şi programul naţional privind bolile

cronice.În privinţa Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

dl.prof.dr.Florian Popa consideră că legislaţia trebuie respectată în ceea ce

priveşte autonomia acestei case de asigurări de sănătate, care trebuie să

răspundă în faţa Parlamentului pentru modul de gestionare a fondurilor

publice. Educaţia profesională continuă a medicilor este o necesitate. În

prezent, sistemul de specializări organizate de Ministerul Sănătăţii şi

Familiei nu mai corespunde necesităţilor. Ar fi normal ca această activitate

să fie dirijată de o autoritate naţională a educaţiei continue a medicilor şi

farmaciştilor, cu buget propriu şi care să-şi desfăşoare activitatea sub

autoritatea Parlamentului. În ceea ce priveşte reducerile de personal în

domeniul sanitar, acest fapt ar conduce cu siguranţă la diminuarea calităţii

serviciilor medicale, în condiţiile în care nu dispunem de o tehnologie

medicală avansată. În privinţa construcţiei de noi spitale, Domnia sa

consideră că nu este posibilă în momentul de faţă, singurul mod de acţiune

reprezentându-l modificare a modului de utilizare al spitalelor.

Dl.dep.prof.univ.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei doreşte să

sublinieze că bugetul nu va fi avizat fără o întâlnire prealabilă, cu toţi cei

prezenţi de faţă, mai ales că doleanţele coincid în mare măsură. În

continuare, dă cuvântul domnului prof.dr.Alexandru Şerbănescu.

Dl.prof.dr.Alexandru Şerbănescu, directorul Institutului de geriatrie,

arată că deşi în Franţa fiinţează aproape 10.000 de case de bătrâni, în

România se stă la coadă aşteptându-se decesul unui pacient din cămin. Este
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necesară consolidarea tuturor spitalelor şi căminelor de bătrâni, multe dintre

acestea necesitând reparaţii capitale. În ceea ce priveşte sistemul de

creditare, acesta este deficitar şi inechitabil atâta timp cât unele spitale nu au

primit nici un aparat medical timp de 10 ani.

În continuare, ia cuvântul dl.prof.dr.Dan Tulbure, directorul Spitalului

Fundeni, care se declară mulţumit de faptul că, în expunerile anterioare ale

dl.dep.prof.univ.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, au fost atinse toate

problemele sensibile din cadrul sistemului sanitar şi doreşte să se axeze în

prezentare pe activitatea desfăşurată în cadrul Spitalului Clinic Fundeni. În

prezent, Ministerul Sănătăţii şi Familiei a făcut investiţii importante în

domeniul programului de transplant hepatic şi medular.Dar, în condiţiile în

care un transplant renal costă 14.000 $/om, unul hepatic 30.000 $/om şi

medular 40.000 $/om se pune problema unei finanţări mult mai consistente

în perspectiva a 10 � 20 de astfel de proceduri. În privinţa învăţământului

continuu, problema este de natură organizatorică, trebuind să existe

programe bine definite şi specialişti plătiţi (nu voluntari ca până acum). În

Spitalul Clinic Fundeni cercetarea nu a avut o bună acoperire financiară, mai

ales în condiţiile în care cercetătorii sunt prost plătiţi. Pentru a soluţiona

problema consolidării clădirii spitalului ar fi necesară suma de 29 milioane.

În ceea ce priveşte reducerea de personal aceasta ar produce grave disfuncţii.

Dl.dep.prof.univ.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei mulţumeşte

domnului prof.dr.Dan Tulbure pentru informaţiile oferite şi dă cuvântul, în

continuare, domnului prof.dr.Dan Prelipceanu.

În finanţarea serviciilor de psihiatrie s-au manifestat unele anomalii.

Astfel în Anexa nr.X din Contractul-Cadru, îngrijirile de psihiatrie sunt

plătite cu 50 % mai puţin decât pentru alte afecţiuni în cazul bolnavilor

internaţi. Nu s-a avut în vedere faptul că, pentru tratarea acestor afecţiuni, se
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folosesc medicamente scumpe dar cu efecte benefice asupra sănătăţii. În

aceste condiţii solicită Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate o

rediscutare a principiilor de finanţare din anexa nr.X deoarece nu au nici un

suport ştiinţific.

În continuare a luat cuvântul dl.acad.prof.dr.Mihai Zamfirescu,

secretar general al Academiei de Ştiinţe Medicale. Academia de Ştiinţe

Medicale este implicată în asigurarea, controlul sănătăţii şi vieţii populaţiei.

În acest sens se derulează un program concret privind medicina preventivă şi

epidemiologie. Pentru determinarea factorilor de risc cu impact direct asupra

sănătăţii populaţiei ar fi necesar un compartiment  de cercetare în fiecare

unitate spitalicească. Cercetarea predictivă şi fundamentală, precum şi

cercetarea clinică şi medico-terapeutică ar putea, pe viitor, să fie finanţate

din fondul de asigurări de sănătate.

Pentru a respecta o logică a desfăşurării audierilor,

dl.dep.prof.univ.dr.Mircea Ifrim , preşedintele comisiei dă cuvântul

domnului prof.dr. C.Didilescu, dir.adj.la Institutul de pneumo-ftiziologie

�Marius Nasta�.

Tuberculoza în anul 2000 a atins cote alarmante, arată

dl.prof.dr.C.Didilescu, înregistrând 120 cazuri / 100.000 de persoane, ceea

ce plasează România pe ultimul loc în Europa. Anual mor prin tuberculoză

un număr de 2.000 � 2.500 persoane, dar există şi mulţi bolnavi cronici. În

cadrul strategiei mondiale de prevenire a tuberculozei din România se

derulează programul naţional privind prevenirea şi tratarea TBC, agreat şi

supervizat de O.M.S. Problemele sociale dificile nu permit o supraveghere

corectă a bolnavilor. De aproximativ 5 ani nu se finanţează decât partea de

tratament a bolii în faza acută nu şi cronică, cu toate că tratamentul pentru un
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bolnav cronic se ridică la 91 milioane lei. Cazurile nefronice ar trebui să fie

finanţate de la fondul de asigurări de sănătate.

Dl.dep.prof.univ.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine în

expunere şi solicită informaţii privind cazuri de bolnavi TBC cronici care nu

au fost trataţi, arătând că este o situaţie extrem de gravă şi este un semnal de

alarmă pentru factorii de decizie. De asemenea, doreşte să cunoască cu cât a

fost finanţat programul naţional de combatere a tuberculozei şi la cât se

estimează a fi finanţat.

Dl.prof.dr.C.Didilescu arată că, s-a intervenit asupra a 1.000 de

bolnavi cronici de tuberculoză. Au existat o multitudine de probleme privind

controlul suspecţilor, contacţilor, strategia de control, implementare şi

urmărire, colectarea de date şi analize, sprijinirea grupelor de risc şi

monitorizarea bugetului alocat. Ministerului  Sănătăţii şi Familiei îi revine

finanţarea cu 441 miliarde iar Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 593

miliarde, iar până acum s-au alocat 200 miliarde. Pentru sprijin suplimentar

s-a apelat şi la sprijinul unor fundaţii.

Dl.dep.prof.univ.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei atrage atenţia

că situaţia creată prin acordarea doar a 200 miliarde lei în loc de 900

miliarde lei, reprezintă un atac la starea de sănătate a populaţiei. Este

inacceptabil ca bolnavii de TBC să umble liberi. Este obligatoriu ca

autorităţile să fie responsabilizate pentru soluţionarea urgentă a acestei

situaţii. În continuare dă cuvântul dl.prof.dr.Dumitru Lupuleasa, preşedintele

Colegiului Farmaciştilor din România.

Dl.prof.dr.D.Lupuleasa arată că lucrurile importante au fost deja

spuse. În ceea ce priveşte bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate ,

pentru a acoperi inflaţia şi pentru a crea un fond pentru situaţii neprevăzute

pentru medicamente, consideră că la capitolul venituri, C.N.A.S. ar avea
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nevoie de 40.000 miliarde lei. Situaţia a devenit îngrijorătoare în privinţa

acumulării de datorii la medicamente. Există datorii la furnizorii de

medicamente încă din anul 1999, fiecare judeţ acumulând până acum,

aproximativ 1.000 miliarde lei. Subvenţionarea farmaciilor şi a spitalelor

pare a fi singura soluţie de moment.

În continuare ia cuvântul dl.secretar de stat Gheorghe Gherghina,

care subliniază faptul că nu este posibilă promovarea unei legi separate

privind bugetul de asigurări de sănătate. În acest caz s-ar încălca prevederile

Constituţionale, unde apar legea bugetului de stat şi legea bugetului

asigurărilor sociale de stat. Este posibil ca bugetul de asigurări de sănătate să

fie introdus ca anexă la unul dintre cele două bugete. C.N.A.S. a făcut o

evaluare a veniturilor pe baza unor indicatori prezentaţi de Ministerul

Prognozei. Se pare că, aceste fonduri nu vor putea fi colectate la nivelul

prognozat. Detalierea fondurilor prevăzute pentru derularea programelor

naţionale de sănătate a fost făcută corect pentru a evidenţia cu cât participă

bugetul de stat şi cu cât fondul de asigurări de sănătate. Fondul special

pentru sănătate pe 2001 va cuprinde şi destinaţia specială pentru programele

de sănătate, singura modificare este că vor fi reflectate ca venituri şi

cheltuieli ale bugetului. Veniturile obţinute de către spitale vor rămâne,

conform legii, la dispoziţia acestora ca venit extrabugetar.

Dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu intervine şi face referire la

posibilităţile de aplicare a bugetului global al spitalului. Domnia sa

consideră că numai o modificare a Legii finanţelor publice ar permite o

astfel de aplicare.

Dl.secretar de stat Gheorghe Gherghina explică că, pentru a se aplica

bugetul global al spitalului nu este nevoie să se modifice legea. În bugetul

global se intră cu venituri proprii, venituri de la fondul de asigurări de
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sănătate şi din bugetul local. Spitalul depune la Direcţia de sănătate publică

proiectul de buget global la 30 de zile de la aprobarea legii bugetului de stat.

Direcţia aproba acest buget local, iar Ministerul Sănătăţii şi Familiei are

dreptul de a aproba transferuri de sume între poziţiile cheltuieli pe destinaţii,

pentru a asigura o anume elasticitate.

În replică, dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu afirma că, situaţia aceasta

se află în eroare, situaţia la nivelul spitalului fiind cu totul alta. Atâta timp

cât C.N.A.S. nu este autonomă faţă de Ministerul Finanţelor Publice şi îşi

păstrează banii în Trezorerie şi nu îşi va reasigura fondul de aproape 1,7

miliarde $, sistemul sanitar nu va funcţiona. Abia după soluţionarea acestor

probleme se poate vorbi despre manageriat şi despre bugetul global al

spitalului. Soluţionarea problemei sanitare în România este una din

condiţiile acceptării ţării în U.E. Ministerul Finanţelor Publice trebuie să

sprijine o reformă reală iar aceasta este complementară unei reforme

financiare. Politica Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul

medicamentului este păguboasă.

Dl.secretar de stat Gheorghe Gherghina intervine şi arată că,

C.N.A.S. nu este subordonată Ministerului Finanţelor Publice. Banii de la

Trezorerie sunt asiguraţi, prin lege. Anul acesta, bugetele vor fi aprobate aşa

cum vor fi negociate de către ministere, ţinându-se cont de previziunile

asupra indicatorilor macroeconomici.

Dl.vicepreşedinte al C.N.A.S.,Valeriu Simion doreşte să intervină şi

arată că în luna ianuarie s-au colectat 2.800 miliarde lei, aplicat la 12 luni se

ajunge la cifra estimată. Solicită Parlamentului să aprobe bugetul de

asigurări de sănătate, deficitar.

În finalul audierilor, dl.dep.prof.univ.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei îşi exprimă satisfacţia unor puncte de vedere comune tuturor
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vorbitorilor.C.N.A.S. trebuie subordonată comisiilor de specialitate ale

Parlamentului. Nu este corect ca banii să stea în Trezorerie cu 10 % dobândă

în loc de 36 � 40 %. Ca să obţină fondurile necesare, o casă de asigurări are

nevoie de foarte multe aprobări şi avize. Avem nevoie de un sistem flexibil.

Acest buget, dacă nu va soluţiona aceste probleme, nu va avea avizul celor 2

comisii. Nimeni nu este mai presus de sănătate. Domnia sa invită pe domnii

deputaţi să pună întrebări şi să-şi expună punctul de vedere asupra problemei

în discuţie.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei arată că au fost prezentate toate problemele

din reţeaua sanitară. Bugetul prezentat este o adevărată provocare. Domnia

sa întreabă cum a fost întocmit bugetul şi dacă acesta corespunde

obiectivelor de politică sanitară şi de ce mai există bani în contul C.N.A.S.

atâta timp cât există atâtea datorii la medicamente.

Dl.vicepreşedinte Valeriu Simion arartă că nu se pot face cheltuieli

peste nivelul bugetului aprobat. Ca să se cheltuiască aceste sume, peste

plafon, este necesară o rectificare bugetară.

Din partea Ministerului Sănătăţii şi Familiei  dna dir.Elena Badea

precizează că Ministerul Sănătăţii şi Familiei  porneşte , în fundamentarea

planurilor de buget, de la solicitările pe care le finanţează. Spitalele, ca

unităţi extrabugetare, au altă metodologie. Rămâne ca Ministerul Sănătăţii şi

Familiei să avizeze bugetele spitalelor. Priorităţile au fost stabilite de către

comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei , care

fundamentează şi programele naţionale de sănătate.

Dl.dep.dr.Constantin Moraru arătând că datoriile la medicamente au

fost calculate de către C.N.A.S. şi Ministerul Sănătăţii şi Familiei întreabă

dacă această datorie va fi reportată la bugetul pe anul 2001.
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Dl.vicepreşedinte Valeriu Simion precizează că, Ministerul Sănătăţii şi

Familiei a elaborat o hotărâre de Guvern în care această datorie va fi

reportată în anul în curs, respectiv 2.068 miliarde lei se vor acoperi din

disponibilul din cont sau excedentul realizat în anii anteriori. Acest deficit

bugetar se va realiza pe seama fondurilor destinate sănătăţii.

Dl.dep.prof.univ.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că în

prezent există un disponibil de aproximativ 6.000 miliarde lei care se află în

contul Trezoreriei dar stă fără dobândă.Devine o prioritate modificarea

prevederilor Legii nr.145/1997. Dacă nu vom soluţiona urgent această

problemă, furnizorii şi producătorii de medicamente vor intra în stare de

faliment.

Dl.dep.dr.Ion Burnei îşi exprimă nemulţumirea faţă de prevederile

Ordonanţei Guvernului nr.180/2000 şi arată că aceste probleme vor fi

soluţionate numai după modificarea Legii nr.145/1997.C.N.A.S. trebuie să

fie o instituţie autonomă, iar banii să fie depozitaţi în conturi bancare cu o

dobândă convenabilă. Problema bugetului global al spitalelor este clară,

atunci când nu merge activitatea trebuie schimbat managerul. În problema

medicamentelor, spitalele licitează achiziţionarea de medicamente la un

anumit preţ care creşte într-o scurtă perioadă de timp. Acest lucru nu este în

interesul bolnavilor. C.N.A.S. trebuie să organizeze licitaţii pentru

achiziţionarea de medicamente pentru a obţine un preţ cât mai scăzut.

Dl.dep.dr.Luchian Ion este mulţumit de informaţiile primite şi speră

că, la viitoarea şedinţă, vor putea fi soluţionate toate problemele. Domnia sa

menţionează că spitalele care promovează programele naţionale de sănătate

au trecut deja în sistemul de finanţare al asigurărilor sociale de sănătate.

Propune instituirea unui sistem de subvenţionare pentru medicamentele

eliberate prin farmacii.
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Dna dep.dr.Ana Florea � întreabă cum se estimează valoarea reală a

bugetului pentru sănătate pe anul 2001 , mai mică sau mai mare.

Dl.secretar de stat Gheorghe Gherghina aduce asigurări că Ministerul

Sănătăţii şi Familiei duce negocieri pentru a obţine un nivel al bugetului

pentru sănătate, cât mai aproape de necesităţile sistemului sanitar.

Dl.dep.prof.univ.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei mulţumeşte

invitaţilor prezenţi pentru modul în care au răspuns la solicitarea Comisiei

pentru sănătate şi familie privind finanţarea sistemului de sănătate. Domnia

sa consideră că a fost o discuţie deschisă şi utilă. Din cele care au fost

expuse de specialişti se pot reţine următoarele aspecte :

- situaţia stării de sănătate a populaţiei din România se prezintă

ca fiind deosebit de gravă;

- cu toate că , anual , se colectează în jur de 1,7 miliarde $ prin

intermediul sistemului de asigurări de sănătate, situaţia se prezintă ca o

unitate de contradicţii exprimate în starea de sănătate a populaţiei;

- comparativ cu situaţia de anul trecut când Ministerul Sănătăţii a

solicitat o alocaţie bugetară de 12.501,7 miliarde lei şi a primit 4.433,3

miliarde lei, în anul 2001 perspectiva se dovedeşte a fi mult mai sumbră. Din

cele 8.800 miliarde lei solicitate de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei ,

s-au avizat numai 5.762 miliarde lei care, în raport cu creşterea ratei inflaţiei,

se dovedesc a fi total insuficienţi.Chiar cifra înaintată de către Ministerul

Sănătăţii şi Familiei , respectiv 8.800 miliarde lei, este insuficientă.

Solicităm Ministerului Finanţelor Publice o rezolvare corespunzătoare a

acestei situaţii;

- în situaţia în care nu vor fi acordate sumele acoperitoare

funcţionării sistemului sanitar, cele două comisii de specialitate ale

Parlamentului României nu vor acorda aviz favorabil proiectului de lege a
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bugetului de stat pe anul 2001, pentru a nu pune în pericol starea de sănătate

a naţiunii. De fapt, această solicitare reprezintă una din condiţiile integrării

europene a României;

- Legea nr.145/1997 privind asigurările sociale de sănătate

trebuie modificată avându-se în vedere acordarea autonomiei reale a

C.N.A.S. şi crearea premizelor ca fondurile de asigurări să fie vărsate în

conturile bancare purtătoare de dobândă mult peste nivelul acordat de

Trezorerie;

- bugetul global, precum şi manageriatul unităţilor spitaliceşti

trebuie să fie corespunzător în viziunea viitoarei integrări a României în U.E.

Dl.dep.prof.univ.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune

membrilor comisiei şi invitaţilor prezenţi o nouă întrunire pentru discutarea

proiectului de Lege pentru aprobarea Bugetului de stat pe anul 2001. Până

atunci Comisia pentru sănătate şi familie va face o întâmpinare către Primul

ministru  care va conţine concluziile discuţiei de astăzi .În condiţiile în care

bugetul pentru sănătate înaintat se va înregistra sub nivelul  de 12.000

miliarde lei, situaţia va deveni dramatică.Cu aceste sume de la buget nu se

va putea rezolva nimic. Politica Guvernului trebuie să fie politica neamului

românesc.

La punctul 2 al ordinii de zi, comisia a continuat dezbaterile în fond

asupra proiectului de Lege privind exercitarea profesiunii de asistent

medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Asistenţilor

Medicali din România (raport retrimis la comisie).

Discuţiile s-au reluat de la art.32 din proiectul de lege, respectiv

pct.42 din raportul comisiei. Nu s-au înregistrat amendamente de fond,

textele de la art.32 � 56 au fost votate , în unamitate,în forma adoptată de

vechiul raport.



29

La propunerea dl.dep.prof.univ.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei,comisia a hotărât ca, înainte de acordarea votului final asupra

acestui proiect de lege, să invite pentru expunerea punctului de vedere şi pe

reprezentanţii sindicatului SANITAS.

În aceste condiţii s-a trecut ,la cel de-al 3 �lea punct al ordinii de zi,

privind dezbaterea pe articole a proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.56/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,

Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti .

 În urma dezbaterilor, asupra art.1 din ordonanţă,la propunerea

dl.dep.prof.univ.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , la alin.(1) a fost

eliminat cuvântul �autonomă�.Amendamentul a fost aprobat în unamitate.

La art.2 din ordonanţă nu au fost formulate amendamente.

Discuţiile au fost sistate la pct.1 din proiectul de lege , urmând a se

relua la viitoarea şedinţă a comisiei.

                                               PREŞEDINTE,
ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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