
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie           Bucureşti, 21.03.2001
                                                                                       Nr. 333/XVIII/8

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din data de 21.03.2001

Comisia pentru sănătate şi familie  şi-a desfăşurat lucrările în ziua de

21.03.2001, între orele 8,30 � 14,30, având  următoarea ordine de zi:

1. Audierea domnului prof.dr.Cezar Macarie, secretar de stat la

Ministerul Sănătăţii şi Familiei , domnului senator prof.dr.Pop D.Popa,

domnului dr.Traian Voinea, director  al Casei Naţionale de Asigurări de

Sănătate , domnului conf.dr.Mircea Cinteză, preşedinte al Colegiului

Medicilor din România, domnului prof.dr.Dumitru Lupuleasa, preşedinte al

Colegiului Farmaciştilor din România, domnului prof.dr.Ionel Sinescu,

director medical al Spitalului Clinic Fundeni, domnului prof.dr. Irinel

Popescu, director medical al Spitalului Clinic Fundeni, domnului

prof.dr.Paul Stoicescu, director al Institutului de Ftiziologie �Marius Nasta�
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asupra modalităţilor de îmbunătăţire a Contractului � cadru pentru anul 2001

şi a acordării medicamentelor compensate şi gratuite.

2. Dezbateri,  pe fond, asupra proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei Guvernului  nr.53/2000 privind obligativitatea

raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor (sesizare în fond).

3. Dezbateri, pe fond, asupra proiectului de Lege privind

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.108/1999 pentru modificarea şi

completarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea

contravenţiilor la normele de igienă şi sănătate publică (sesizare în fond).

4. Dezbateri, pe fond, asupra proiectului de Lege privind

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.103/2000 pentru modificarea Legii

nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de

igienă şi sănătate publică ( sesizare în fond).

La primul punct al ordinii de zi , în cadrul audierilor asupra

modalităţilor de îmbunătăţire a Contractului � Cadru pentru anul 2001,

anexă la Legea nr.145/1997 a asigurărilor sociale de sănătate şi asupra Listei

de medicamente privind acordarea medicamentelor gratuite şi compensate,

Comisia pentru sănătate şi familie prin preşedintele comisiei

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, arată că s-au constatat o serie de imperfecţiuni

în procedura de elaborare a Contractului � Cadru .
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1. Din analiza actului normativ rezultă că, sistemul actual de

punctaj al actului medical nu ţine seama de nivelul de responsabilitate ce

decurge din desfăşurarea acestuia, aspect care poate fi exemplificat prin

acordarea unui număr egal de puncte atât în cazul terapiei chirurgicale a

panariţiului pulpar, cât şi în cazul terapiei chirurgicale a unei fracturi cu

deplasare de scapulă.

În consecinţă, având în vedere că punctajul nu reflectă valoarea reală a

actului medical, se impune negocierea  acestui punctaj numai după o strictă

ierarhizare a categoriilor de manoperă medicală.

2. Un alt efect al aplicării sistemului actual de punctaj este

tendinţa de uniformizare a recunoaşterii rezultatelor obţinute, concretizată

printr-un nivel de salarizare egal, spre exemplu, pentru medicii specialişti

din cadrul unui spital judeţean şi pentru medicii primari,şefi de secţie, din

cadrul spitalelor clinice universitare, care au o mai mare responsabilitate în

desfăşurarea actului medical, sau un nivel de salarizare mai mare pentru un

medic de familie comparativ cu  un chirurg , şef de secţie de spital.

3.  Din studierea amănunţită a prevederilor cuprinse în Contractul

� Cadru  rezultă că, tariful mediu pe zi de spitalizare pe unele secţii din

spitalele judeţene este egal sau mai mare decât pe secţiile similare din

spitalele clinice. Această abordare este incorectă, deoarece spitalele clinice

oferă posibilitatea unor servicii medicale de mare performanţă, dar cu un

cost mai ridicat. De asemenea, acest lucru se observă şi  la unele specialităţi

cu profil neuropsihiatric, unde tariful este inferior cerinţelor. Pentru o

corectă evaluare a tarifului mediu pe zi de spitalizare se impune o nouă

ierarhizare valorică a unităţilor spitaliceşti.

4.  Întrucât în Contractul � Cadru se constată o creştere a cotelor

procentuale alocate asistenţei medicale primare, comparativ cu cele destinate
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asistenţei spitaliceşti, se impune o reevaluare a cheltuielilor, exprimate în

cote procentuale, pentru serviciile din fiecare segment de asistenţă medicală,

având în vedere experienţele din anii precedenţi.

5. În ceea ce priveşte stabilirea plafonului de un milion lei pentru

eliberarea de medicamente gratuite şi compensate, s-a constatat că acest

plafon nu ţine seama de specificul bolii şi de puterea financiară a

populaţiei,obligată să cumpere, în completare, medicamente şi în consecinţă

să conducă la imposibilitatea accesului la medicaţia corespunzătoare. De

asemenea imposibilitatea medicului specialist din ambulator de a elibera

reţete compensate, neonorate de medicul de familie ale cărui fonduri pentru

medicamente sunt limitate, conduce la apariţia  unor greutăţi pentru  omul

bolnav.

În cadrul audierilor ce au avut loc, din luările la cuvânt ale membrilor

comisiei şi ale invitaţilor a rezultat că :

- punctajul pe manevre, acordat pentru serviciile medicale

realizate de către medicul din ambulator nu poate fi aplicat şi în spitale, unde

cuantificarea serviciilor medicale ar trebui să se facă pe grupe de diagnostic;

- alocarea unui procent mai mare ( 15 % ) pentru asistenţa

medicală primară în anul 2001 are la bază şi acoperirea unor investiţii pe

care trebuie să le facă medicii din ambulator, ţinând cont că aceştia nu

beneficiază de acordarea unor facilităţi fiscale pentru susţinerea cabinetelor

medicale;

- referitor la cheltuielile pentru serviciile destinate fiecărui

segment al asistenţei medicale, Contractul � Cadru prevede cote procentuale

cu caracter orientativ la nivel naţional, iar stabilirea cotelor fixe revine Casei

Naţionale de Asigurări de Sănătate ;
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- s-a subliniat faptul că, negocierea punctului valoric pentru

serviciile medicale ar trebui să înceapă de la o cotă minimă de negociere

făcută cu transparenţă, însă din cauza blocării banilor în Trezoreria statului,

valoarea reală a punctului nu a fost stabilită. Se impune păstrarea fondului de

asigurări de sănătate într-o bancă care oferă o dobândă la nivelul pieţei, sau

negocieri cu Ministerul Finanţelor Publice pentru obţinerea unei dobânzi

bancare de 34 � 36 % pentru aceste depozite;

- în Contractul � Cadru se prevede o cotă de 8 % alocată din

fondul de asigurări sociale de sănătate pentru medicamente şi materiale

specifice, utilizate în spitale pentru TBC, HIV/SIDA, diabet zaharat,

chirurgie cardiovasculară, boli psihice, afecţiuni neurologice care se acordă

pe bază de programe aprobate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi

de Ministerul Sănătăţii şi Familiei , însă, în cazul transplantelor, cheltuielile

suplimentare pentru investigaţiile postoperatorii care necesită investigaţii de

laborator şi imagistice nu sunt introduse în programele naţionale pentru

transplant. De  asemenea, medicaţia imunosupresoare nu este compensată,

ca şi de altfel tratamentul postoperator al bolnavilor care au suferit operaţii

chirurgicale cardiace, îndeosebi pentru valvulopatii;

- este necesară ierarhizarea, la plată, a spitalelor chiar dacă

această operaţiune reprezintă ,exclusiv, decizia compartimentului contabil al

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , deoarece sunt spitale care au o

singură specialitate şi beneficiază de sume mai mari decât spitalele clinice

care deţin toate specialităţile medicale;

- plafonul de un milion lei pentru medicamentaţia prescrisă pe o

reţetă este rezultatul cotelor procentuale stabilite din bugetul de practică, de

către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate . În pofida faptului că

organismul abilitat( Casa Naţională de Asigurări de Sănătate)susţine că acest
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plafon este orientativ, el nu poate fi depăşit decât în situaţii de excepţie. În

acelaşi timp, există o multitudine de medicamente vitale care nu sunt

compensate şi care au un preţ foarte ridicat. O situaţie aparte o reprezintă

imposibilitatea medicului specialist din ambulator de a prescrie

medicamente gratuite şi compensate, deoarece nu poate încheia contract

individual, pentru prestări de servicii medicale, cu Casa Naţională de

Asigurări de Sănătate . Pentru eliminarea acestor deficienţe se impune

constituirea unui colectiv de specialişti practicieni cu putere de decizie în

întocmirea Listei de medicamente gratuite şi compensate;

- s-a subliniat necesitatea achiziţionării de medicamente pentru

programele naţionale,  prin licitaţii naţionale organizate de către UNIFARM,

unitate subordonată Ministerului  Sănătăţii şi Familiei şi totodată distribuirea

acestora prin farmacii,medici specialişti şi medici de familie, realizându-se

în acest fel o economie de bani şi timp pentru bolnavi;

- se propune ca,  modalitatea de decontare a medicamentelor, să

se facă nu la preţul  de referinţă, care este ireal, ci la preţul cu amănuntul ,

prin stabilirea unui preţ mediu de vânzare, din care casa de asigurări de

sănătate să plătească un procent stabilit;

- un alt aspect subliniat în cadrul audierilor se referă la valoarea

punctului acordat pentru prestarea serviciilor  medicale, care pentru anul

2001 a fost stabilit la  2.400 lei, comparativ cu valoarea înregistrată în anul

2000 de  3.600 lei, acest fapt fiind nestimulativ pentru cointeresarea

materială a celor  implicaţi în desfăşurarea actului medical.

În continuare se arată că, se impune acordarea bugetului global pentru

spital pe an financiar şi nu pe an calendaristic. Acest lucru este motivat de

faptul că, până la finalizarea bugetului de stat pentru anul în curs, fiecare

spital primeşte o cotă de 8,3 % / lună din bugetul global propriu din anul
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precedent, procent care  este insuficient pentru funcţionarea în condiţii

normale a acestuia.

Sintetizând luările la cuvânt, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei arată că:

1. Bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate trebuie să

răspundă necesităţilor serviciilor de sănătate, prin gestionarea exclusivă a

acestuia de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, fără coerciţiuni

din partea autorităţii statului şi cu respectarea strictă a legalităţii financiare.

2. Finanţarea spitalelor trebuie să se facă în conformitate cu

particularităţile individuale ale fiecărei unităţi spitaliceşti, punându-se

accentul pe unităţile spitaliceşti care desfăşoară o activitate de vârf. S-a

subliniat faptul  că, utilizarea aparaturii de performanţă din  spitalele clinice

universitare şi calitatea net superioară a actului medical trebuie să conducă la

o remunerare corespunzătoare a medicilor pe baza  unei ierarhizări valorice

a spitalelor.

În acelaşi timp, se impune şi o creştere a bugetului global alocat

spitalelor care au incluse în structură asistenţa medicală de specialitate din

ambulator, deoarece acest segment este esenţial pentru calitatea actului

medical.

3. În consecinţă, în vederea  repartizării  judicioase a cotelor

procentuale pentru spitale este nevoie de constituirea unui colectiv de

furnizori de servicii medicale care să participe la stabilirea costului/zi de

spitalizare, ca şi la stabilirea punctajului pe serviciu medical.

4. În cadrul  programelor naţionale de sănătate, care în prezent

sunt subfinanţate, nu sunt cuprinse medicamentaţia postoperatorie şi

cheltuielile pentru investigaţii performante . Acest  aspect poate  fi rezolvat
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prin o finanţare mai substanţială de către Casa Naţională de Asigurări de

Sănătate şi Ministerul Sănătăţii şi Familiei .

5. În ceea ce priveşte  asistenţa  medicală primară se poate vorbi

de creşterea calităţii actului medical numai după micşorarea plafonului

maxim de pacienţi înscrişi pe lista medicului de familie. În prezent, numărul

maxim stabilit este de 2.000 de pacienţi,limită care în foarte multe cazuri

această limită nu este respectată, ceea ce conduce la scăderea calităţii

îngrijirilor medicale acordate pacienţilor.

6. O atenţie deosebită trebuie acordată întocmirii listelor pentru

medicamente gratuite şi compensate ca şi celor ce  cuprind bolile pentru care

bolnavul beneficiază de medicamente cu sau  fără contribuţie personală. În

acest sens, pentru eliminarea tuturor deficienţelor apărute şi care au fost

subliniate în discuţii, se impune constituirea unei comisii de specialişti

practicieni care să stabilească care sunt bolile pentru care bolnavul

beneficiază de medicamente gratuite şi compensate şi care sunt

medicamentele ce se includ pe lista respectivă.

Lista de medicamente compensate şi gratuite trebuie să devină

accesibilă pentru toate categoriile de bolnavi prin revizuirea plafonului

valoric de 1 milion lei / reţetă.

În acelaşi timp este necesară găsirea unor soluţii pentru asigurarea

medicamentaţiei corespunzătoare pentru fiecare afecţiune. Stabilirea preţului

de referinţă şi a preţului cu amănuntul a medicamentelor trebuie să facă

obiectul unei discuţii ulterioare cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

şi cu specialiştii din domeniu.

În concluzie, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât înaintarea

unor scrisori de recomandare, care cuprind problematica dezbătută cu ocazia

acestei audieri, către organismele abilitate, respectiv către Casa Naţională de
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Asigurări de Sănătate , Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Colegiul Medicilor

din România, în scopul soluţionării aspectelor deficitare relevate de această

audiere.

La punctul 2 al ordinii de zi , comisia a luat în dezbatere proiectul de

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.53/2000 privind

obligativitatea raportării bolilor şi efectuării vaccinărilor. În cadrul

dezbaterilor s-a avut în vedere activitatea de imunizare care face obiectul

unuia dintre programele naţionale de sănătate publică. Strategia de

implementare a acestui program se bazează pe garantarea existenţei şi

funcţionării unei reţele de vaccinare pe întreg teritoriul ţării. Prin ordonanţă

se instituie obligativitatea efectuării vaccinării copiilor de către medicii de

familie, indiferent de forma de organizare a asistenţei medicale primare.

Supravegherea şi monitorizarea îndeplinirii acestor obligaţii se realizează

prin registrul unic de vaccinări la nivelul fiecărui cabinet de medic de

familie, precum şi prin introducerea carnetului de vaccinări. Ordonanţa

instituie obligativitatea raportării tuturor bolilor transmisibile şi

netransmisibile.

Nu în ultimul rând s-a avut în vedere sancţionarea contravenţională a

neraportării cazurilor de boli transmisibile şi netransmisibile, precum şi

neefectuarea vaccinărilor de către medicii de familie.

În finalul dezbaterilor, comisia a acordat, în unanimitate, vot favorabil

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării

vaccinărilor, cu amendamentele ce vor face obiectul raportului comisiei.
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La punctul 3 al ordinii de zi s-a continuat dezbaterile pe articole

asupra proiectului de Lege  privind aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.108/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/1994 privind

stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de igienă şi sănătate

publică. Discuţiile s-au oprit la art.3.

Din numărul total al membrilor comisiei (15) au absentat motivat (5),

după cum urmează : doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al

PDSR) , domnul dep.Ioan Mircea Paşcu (Grupul Parlamentar al PDSR),

domnul dep.dr.Ovidiu Brânzan (Grupul Parlamentar al PDSR) , domnul

dep.Dragoş Iuliu Liviu (Grupul Parlamentar al PNL) şi domnul dep.dr.Ion

Luchian (Grupul Parlamentar al PNL).

                                                        PREŞEDINTE,

PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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