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Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                     Nr. 28/  136 / 3 aprilie  2003

PROCES VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 1, 2   şi  3.04.2003

La lucrările comisiei  sunt prezenţi 12 deputaţi, fiind absenţi motivat 2

deputaţi .

La lucrările comisiei participă ca invitaţi :

- dl.senator prof.dr. Sorin Oprescu, vicepreşedinte al Comisiei pentru

sănătate, ecologie, tineret şi sport a Senatului;

- dl.senator prof.dr. Ion Cârciumaru, membru al Comisiei pentru

sănătate, ecologie, tineret şi sport a Senatului;

- dl.prof.dr.Sorin Simion, secretar de stat în cadrul Ministerului

Sănătăţii şi Familiei ;

- dl.dr.Cristian Celea, director general al Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate ;

- dl.conf.dr.Ion Berciu, secretar general al Colegiului Medicilor din

România ;

- dl.prof.dr.Florin Popa, director Spitalul clinic de urgenţă

�Sf.Pantelimon�;

- dl.dr.Ioan Cristian Stoica, director Spitalul clinic de ortopedie

�Foişor� ;
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- doamna dr.Lucia Ghenţu, director Spitalul clinic de copii

Cotroceni;

- dl.prof.dr.Dimitrie Dragomir, director Spitalul clinic de copii

�Dr.Victor Gomoiu� ;

- doamna dr.Monica Pop, director Spitalul clinic de urgenţe

oftamologice;

- dl.prof.dr.Constantin Popa, director Institutul de boli cerebro-

vasculare ;

- dl.prof.dr.Adrian Georgescu, director Institutul pentru ocrotirea

mamei şi copilului �Alfred Rusescu� ;

- doamna dr.Maura Popescu, director Direcţia de sănătate publică a

municipiului Bucureşti;

- doamna dr.Ileana Boiangiu, director Spitalul clinic de urgenţă de

chirurgie plastică, reparatorie şi arsuri;

- dl.prof.dr.Dan Enăchescu, Institutul de sănătate publică ;

- dl.prof.dr.Ovidiu Băjenaru, şeful clinicii de neurologie, Spitalul

universitar Bucureşti ;

- dl.prof.dr.Mircea Beuran, preşedintele Asociaţiei Spitalelor din

România  ;

- dl.prof.dr.Dinu Antonescu, Spitalul clinic de ortopedie �Foişor�;

- dl.prof.dr.Aristotel Cocârlă, vicepreşedinte al Societăţii române de

medicina muncii;

- dl.Nicolae Eugen Crişan, preşedinte al Comisiei de supraveghere a

asigurărilor;

- dl.Liviu Rusu, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate .
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Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi:

1. Audieri :

- privind criteriile şi modalităţile de efectuare a restructurării

unităţilor sanitare şi a paturilor aferente în vederea sporirii eficacităţii sistemului

de sănătate;

- privind asigurarea şi reasigurarea de răspundere civilă în sistemul

sanitar  pe baza hotărârilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate .

2. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi

completarea art.9 din Legea nr.74/1995  privind exercitarea profesiunii de

medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din

România .

La primul punct al ordinii de zi , lucrările şedinţei comune ale celor două

comisii sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim şi dl.sen.prof.dr. Sorin

Oprescu.

Motivaţia acestor audieri, subliniază dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei , o constituie numeroasele semnale primite la nivelul celor

două comisii şi care vizează restructurarea abruptă a unităţilor sanitare şi a

paturilor aferente în condiţiile unei crize profundă şi de durată care se manifestă

la nivelul sistemului sanitar din România.

Deşi România se situează pe primul loc în Europa în ceea ce priveşte

nivelul mortalităţii infantile, 18,6 la 1000 de născuţi vii, Ministerul Sănătăţii şi

Familiei nu a ezitat să desfiinţeze Spitalul Clinic de Copii Cotroceni precum şi

Spitalul Clinic de Copii Caraiman şi să reducă numărul de paturi la Spitalul

Clinic de Copii �Dr.V.Gomoiu�.

De asemenea, există semnale din teritoriu privind reducerea numărului de

paturi în spitalele şi secţiile de ortopedie, neurologie, oftalmologie şi medicina

muncii.
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Prezenta audiere are în vedere clarificarea acestei situaţii, în primul rând,

la nivelul municipiului Bucureşti, după care fiecare deputat şi senator, membru

al celor două comisii, se vor implica în această acţiune la nivelul circumscripţiei

respective şi a judeţelor învecinate.

Reducerea  numărului de paturi în unităţile sanitare, mai arată domnia sa,

poate deveni un factor de sporire al eficacităţii sistemului de sănătate numai cu

condiţia ca această acţiune să se desfăşoare raţional, pe bază de criterii clare şi

precise şi în etape care să ţină seama de palierele de prioritate. De asemenea,

trebuie să se aibă în vedere care sunt indicatorii pe plan mondial separat pentru

paturile de boli cronice şi separat pentru cele de boli acute.

Conjunctura actuală, de criză profundă a sistemului sanitar, este generată

de subfinanţarea cronică a sistemului, urmare a subordonării Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate şi de nerespectare a legii de către Ministerul Finanţelor

Publice. Prin promovarea iniţiativei legislative privind asigurările sociale de

sănătate, care se află la Senat în aşteptarea votului final, banii colectaţi de la

asiguraţi în sumă de aproximativ 2 miliarde USD se vor întoarce, în integralitate,

la aceştia prin acordarea de servicii medicale. Un prim pas, în acest sens, a fost

făcut  prin respingerea de către Comisia pentru sănătate, ecologie, tineret şi sport

a Senatului, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002.

La al doilea punct al audierilor, menţionează dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei , se va lua în discuţie hotărârea Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate cu privire la asigurarea şi reasigurarea de răspundere

civilă a medicilor. Ne aflăm în faţa unui sistem de asigurare abuziv şi care

limitează numărul societăţilor de asigurare la 4, cu care medicii pot încheia

contracte pentru daune provocate de malpraxis. În timp ce salariile medicilor se

află sub limita demnităţii, primele de asigurare ating, pentru un medic profesor

universitar, suma de 230 euro/an.

În acest sens, Colegiul Medicilor din România a înaintat o acţiune în

justiţie împotriva Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Este interesant să
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aflăm care au fost criteriile care au stat la baza selectării acestor 4 societăţi de

asigurare, precum şi a primelor de asigurare.

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

cuvântul dl.prof.dr.Aristotel Cocârlă, preşedinte al Societăţii Române de

Medicina Muncii.

Dl.prof.dr.Aristotel Cocârlă subliniază că, în prezent, medicina muncii se

confruntă cu mari şi dificile probleme.

În timp ce populaţia activă este numeroasă iar populaţia expusă la risc este

nemăsurată, numărul clinicilor şi secţiilor de medicina muncii este în

permanentă scădere. Reducerea numărului de paturi de medicina muncii este

prematură, subliniază domnia sa. Foarte curând va intra în funcţiune sistemul de

asigurări pentru boli profesionale şi accidente de muncă, iar actualul sistem nu

va putea face faţă cerinţelor. Numărul cazurilor de boli profesionale este este

subestimat, deoarece este examinată mai puţin de 10% din populaţia expusă la

risc. Cuantumul categoriilor de asigurări de risc profesional depinde de

intensitatea parametrilor de boli profesionale. În prezent, Casa Naţională de

Asigurări de Sănătate plăteşte pentru multe afecţiuni care sunt  de fapt boli

profesionale şi care nu au fost depistate la timp.

Bolile profesionale sunt cu mult mai numeroase şi trebuiesc depistate la

timp. Clinica de boli profesionale din cadrul Spitalului judeţean Cluj are un

număr de 60 de paturi, număr total insuficient dacă mai adăugăm că această

clinică desfăşoară activităţi de învăţământ superior medical. La Deva au mai

rămas doar 12 paturi iar la Hunedoara nu mai funcţionează nici un medic de

medicina muncii.

Domnia sa va înainta Comisiei pentru sănătate şi familie un memoriu

detaliat care să reflecte situaţia creată în acest domeniu şi prin care va solicita

sprijin ca aceste restructurări să nu mai afecteze activitatea de medicină a

muncii.
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  arată că se aşteaptă

acest material deoarece problema bolilor profesionale este deosebit de gravă.

În continuare, ia cuvântul dl.prof.dr.Dinu Antonescu de la Spitalul Clinic

de ortopedie Foişor.

Este nevoie de restructurare în sistemul sanitar, menţionează domnia sa,

dar numai pe baza unor criterii foarte bine stabilite, cum ar fi:numărul de spitale,

numărul de paturi, adresabilitate şi accesibilitate, etc., informaţii ce au fost

solicitate şi de către direcţiile de sănătate publică şi Ministerul Sănătăţii şi

Familiei.

De asemenea, trebuie avute în vedere şi criteriile de performanţă precum

număr de intervenţii chirurgicale, număr de săli de operaţie/număr de paturi,

amploarea intervenţiilor/total intervenţii, rezultatul intervenţiilor chirurgicale.

Este firesc ca în Capitală să existe mai multe paturi de spitalizare raportat la

adresabilitatea la aceste servicii, existând numeroase solicitări din provincie.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate trebuie să fie independentă atât

faţă de Ministerul Sănătăţii şi Familiei cât şi faţă de Ministerul Finanţelor

Publice. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate trebuie să stabilească cât poate

să asigure din actul medical şi cu cât trebuie să participe asiguratul. Costul unui

act medical ortopedic este foarte mare şi nu poate fi integral suportat nici de

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi nici de către pacient.

Subfinanţarea sistemului sanitar este cronică şi s-a accentuat, cheltuielile

pe un pat au crescut în perioada 2000-2002 iar pentru 2003 a scăzut brusc de la

50 USD/pat la 30 USD/pat.

Cererile de intrare la facultăţile de medicină au scăzut brusc fiind efectul

crizei din sistemul sanitar. Învăţământul şi sănătatea au fost puse pe ultimile

locuri în ceea ce priveşte finanţarea.

Domnia sa îşi exprimă dorinţa de a depune la comisie un material mai

amplu şi mai detaliat privind situaţia asistenţei medicale în ortopedie.
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  doreşte să sublinieze

faptul că, într-adevăr, învăţământul superior medical s-a depreciat, fapt datorat

în mare măsură nivelului deosebit de scăzut al salarizării. După 6 ani de studiu,

un medic are un salariu de 1,9 milioane lei/lună.

De asemenea, fondurile pentru sănătate au scăzut, în permanenţă şi tocmai

de aceea costurile pentru un pat de ortopedie, psihiatrie sau chirurgie au

înregistrat scăderi semnificative.

Nu este de dorit o reducere brutală şi masivă a numărului de paturi, mai

arată domnia sa.

În continuare, ia cuvântul domnul prof.dr.Dimitrie Dragomir, director al

Spitalului Clinic de copii �Dr.V.Gomoiu� care menţionează că toate reformele

din sănătate au început cu pediatria, lucru care este nedrept. Pediatria reprezintă

segmentul de populaţie cel mai vulnerabil şi care are nevoie de o atenţie

deosebită. Într-adevăr, în ţară există spitale care nu satisfac standardele de

eficienţă în pediatrie şi care trebuie reduse ca număr de paturi. Pentru Bucureşti,

care se doreşte o capitală europeană, s-a avansat o cifră de reducere cu 123 de

paturi de pediatrie, dar au fost desfiinţate Spitalul Clinic de copii Cotroceni,

Spitalul Clinic de copii Caraiman, Spitalul de recuperare copii şi un număr de 70

de paturi din Spitalul Clinic de copii �Dr.V.Gomoiu�. În urma acestor

restructurări Bucureştiul va beneficia de un număr de 321 paturi de pediatrie.

Cu toate acestea, situaţia mortalităţii infantile în ţara noastră este deosebit

de gravă şi ne situează în urma tuturor ţărilor europene (18-18,6 decese sub un

an la 1000 de născuţi vii).

Reţeaua de asistenţă medicală primară este total nepregătită pentru a face

faţă sarcinilor spitalelor de pediatrie. Ambulatoriile de pediatrie desfăşoară o

activitate de 12 ore pe zi mai puţin în zilele de week-end. În prezent

funcţionează câteva servicii ambulatorii de pediatrie cu program non-stop, dar

acestea nu sunt capabile să efectueze investigaţii de performanţă şi nici nu sunt

în măsură să rezolve cazurile de urgenţă pediatrică.
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Spitalul Clinic de copii �Dr.V.Gomoiu� a înregistrat un indicator de

utilizare de 280 de zile spitalizare pe un pat nivel care poate fi considerat ca

optim. Acest spital a înregistrat un număr total de 15.000 de zile de spitalizare,

250.000 de consultaţii pe an, beneficiind de un buget foarte mic. Această

structură  are în componenţă întreaga reţea de asistenţă medicală şcolară şi

stomatologie pediatrică din cadrul sectoarelor 2 şi 3 din Capitală.

Domnia sa se întreabă dacă  nu ar fi fost  necesar ca înaintea reducerii

numărului de paturi să se consulte IOMC-ul, Comisia de pediatrie a Ministerului

Sănătăţii şi Familiei şi conducerea Universităţii de Medicină şi Farmacie.

În continuare a luat cuvântul dl.prof.dr.Adrian Georgescu director al

Institutului pentru ocrotirea mamei şi copilului �Alfred Rusescu� care arată că,

în soluţionarea acestei probleme, este implicat atât corpul medical cât şi

Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi

Colegiul Medicilor din România. În prezent costurile de spitalizare se menţin la

un nivel ridicat. În unele situaţii, primarii s-au opus desfiinţării unor spitale

dorind ca aceste localităţi să beneficieze de propriile spitale. Aceasta poate

reprezenta o sursă a reducerii numărului de paturi. Fondurile provenite de la

unităţile spitaliceşti care se desfiinţează trebuie să fie transferate la dispoziţia

acelora care rămân în funcţiune. Activitatea medicală din fiecare judeţ trebuie

concentrată în 2-3 centre medicale puternice.

Criteriul de reducere a numărului de paturi în pediatrie este dat de

indicatorul numărul de paturi raportat la populaţie şi la nivelul indicatorului din

ţările dezvoltate. În situaţia actuală ar fi normal ca, pentru pediatrie indicatorul

să se raporteze la populaţia 0-18 ani.

Întrebarea care se pune este dacă , economiile care se vor face prin

restructurarea spitalelor, vor fi oare atât de substanţiale şi nu se vor transforma

într-un exces de consum de medicamente şi tratamente la domiciliu sau în

ambulatoriu. Există riscul ca, ceea ce este economie azi, mâine să reprezinte o
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catastrofă, respectiv o creştere a mortalităţii infantile şi a numărului de copii cu

handicap.

În ceea ce priveşte asigurarea şi reasigurarea medicilor pentru răspundere

civilă în caz de malpraxis, domnia sa nu înţelege de ce suma asigurată este atât

de mare şi cum se va rezolva problema medicilor care au fost asiguraţi la un

anumit nivel şi o anumită societate şi obligaţi să treacă la un nivel mult mai

costisitor şi o altă societate de asigurări .

Dl.prof.dr.Dan Enăchescu subliniază că, dintre criteriile care trebuie să

stea la baza restructurării sistemului sanitar nu trebuie să lipsească acelea legate

de dezvoltarea istorică a sistemului sanitar din România, modelul practicii

medicale, cutumele populaţiei şi nivelul cultural. Reforma sistemului sanitar

vizează spitalele, numărul de paturi, numărul de personal şi nu în ultimul rând

populaţia.

Atunci când s-a prevăzut reducerea ratei de la 9 paturi de spital la 1000 de

locuitori la 7  paturi/1000 locuitori s-a avut în vedere numărul de paturi dintr-o

rată standard dorită şi cea observată raportată la numărul de locuitori. În alte ţări,

rata asigurării cu paturi de spital este orientativă. Rata standard poate fi

determinată ca număr al densităţii paturilor raportat la numărul de locuitori,

respectiv 9 paturi/1000 locuitori, faţă de fiecare judeţ în parte. Trebuie avut în

vedere şi criteriul de accesibilitate. Situaţia municipiului Bucureşti şi a centrelor

universitare trebuie tratată separat deoarece adresabilitatea din teritoriu este cu

mult mai mare.

Un alt criteriu este legat de faptul că dacă există un nivel agreat de

reducere al numărului de paturi să se stabilească numărul cel mai mic care poate

asigura o asistenţă medicală corespunzătoare.

Reducerea masivă şi brutală a numărului de paturi nu este recomandată

din raţiuni de ordin social. O atare reducere ar reprezenta o disponibilizare a

circa 10.000 de angajaţi. Un alt efect este acela că bolnavii care vor necesita

asistenţă medicală vor fi redirijaţi. Nicăieri, simpla reducere a numărului de
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paturi nu a dus la o economie deoarece toate cazurile se translatează în

ambulatoriu sau la nivelul medicinii de familie.

Procesul de restructurare trebuie să înceapă cu inventarierea numărului de

paturi existente, o preacreditare a spitalelor şi o clasificare a spitalelor existente.

Reducerea de la 9 paturi la 1000 de locuitori la 4-6 paturi la 1000 de locuitori

trebuie diversificată pe specialităţile medicale şi trebuie să aibă în vedere

următoarele aspecte:

- să se ţină seama de morbiditatea populaţiei;

- să se stabilească care este patologia pe specialităţi, în spitale;

- un criteriu ar putea fi densitatea cu paturi pentru fiecare specialitate

raportată la 100.000 de locuitori;

- accesul la specialitate trebuie să fie echitabil.

În final, se ia rata de asigurare cu paturi şi se aplică la fiecare judeţ

rezultând câte paturi pe specialitate, respectiv pe judeţ, sunt necesare.

 Astfel, se află cu cât se poate reduce numărul de paturi şi care va fi

structura paturilor pe specialităţi, de la care specialităţi se poate reduce şi la care

să crească.

Creşterea eficienţei sistemului de sănătate este o problemă mult prea largă

şi trebuie să vizeze îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei României care,

în prezent, este submediocră. Asistenţa medicală spitalicească este o

componentă a ameliorării stării de sănătate. Este necesară creşterea calităţii şi a

accesului la serviciile de sănătate, creşterea productivităţii serviciilor de sănătate

prin restructurarea serviciilor de sănătate existente, restructurarea şi reconversia

unităţilor spitaliceşti, precum şi controlul costurilor.

De asemenea, trebuie ameliorat managementul sanitar în general şi pe

fiecare activitate în parte. În acest sens, trebuie ameliorată evidenţa datelor din

sistemul sanitar.

Finanţarea trebuie să fie echitabilă din punct de vedere al contribuabilului.
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Procesul de restructurare început are la bază date şi rapoarte întocmite de

persoane competente fapt care este pozitiv. În schimb, decizia a fost mult prea

rapidă, neţinându-se seama de faptul că zona este mult prea delicată iar

implicaţiile pot fi neprevăzute.

Reducerea numărului de paturi nu este un act absolut necesar, necesară

fiind creşterea eficienţei asistenţei medicale spitaliceşti. Populaţia trebuie

avizată în privinţa acestor restructurări.

În cadrul acestui proces, reţelele care deservesc programele naţionale de

sănătate trebuie ocrotite.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  intervine şi subliniază

faptul că o reducere brutală de tip �Big-Bang� nu este bine venită. Reducerea

trebuie să vizeze sporirea eficienţei sistemului de sănătate şi ideea dialogului cu

comunităţile locale.

În continuare ia cuvântul dl.prof.dr.Constantin Popa directorul Institutului

de boli cerebrovasculare.

Domnia sa menţionează că reforma în sănătate nu se face prin mass-media

ci în cadrul Executivului şi Legislativului. În domeniul neurologiei lucrurile s-au

aşezat pe făgaşul normal. În Bucureşti secţiile de neurologie asigură în procent

de 60% asistenţa medicală din teritoriu. În afara centrelor universitare teritoriul

rural este practic părăsit, în special pentru neurologie. În fiecare comunitate

locală primarul trebuie să fie obligat să se ocupe în special de învăţământ şi

sănătate şi să solicite sprijinul locuitorilor.

În ceea ce priveşte asigurările şi reasigurările de răspundere civilă

încheiate de medici pentru malpraxis, nimeni nu doreşte să plătească această

primă suplimentară, fapt care se dovedeşte abuziv şi ilegal.

În continuare dl.prof.dr.Ovidiu Băjenaru, şeful Clinicii de neurologie din

cadrul Spitalului Universitar Bucureşti apreciază că patologia neurologică este

în continuă creştere, în special în bolile cerebrovasculare. Clinica de neurologie

de la Spitalul Universitar Bucureşti s-a redus cu un număr de 35 de paturi. În
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prezent municipiul Bucureşti beneficiază de numai 4 clinici de neurologie în

timp ce morbiditatea prin boli cerebrovasculare este în permanentă creştere.

Sunt necesare măsuri de profilaxie a bolilor cerebrovasculare respectiv de

tratare a factorilor de risc. Este necesară înfiinţarea unor secţii de ATI care să

funcţioneze în cadrul clinicilor de boli cerebrovasculare.

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

cuvântul doamnei dr.Maura Popescu, director al Direcţiei de Sănătate Publică

Bucureşti.

Domnia sa menţionează că multe din cele prezentate de dl.prof.dr.Dan

Enăchescu au fost deja puse în practică.

Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti are în subordine 33

de spitale din care 26 sunt spitale clinice şi în care îşi desfăşoară activitatea

practică şi teoretică 300 de rezidenţi şi 1.400 de stagiari. În municipiul Bucureşti

starea de sănătate este precară. Asistenţa medicală este slabă iar încărcarea se

află pe paturile de spital. Marea majoritate a spitalelor din Bucureşti îşi

desfăşoară activitatea în locaţii vechi, multipavilionare şi plasate la distanţe

mari. În cazul unor spitale indicatorii de eficienţă, prin rata de ocupare a

paturilor şi numărul de zile de spitalizare, sunt corespunzători.

Ideea de la care s-a pornit este aceea că dacă nu se face acum reforma,

nici nu se va mai face. Înainte de a se lua unele decizii au fost consultaţi

directorii de spitale şi reprezentanţii sindicatelor de ramură. Sistemul de sănătate

este subfinanţat. Există unele spitale care au personal supradimensionat şi care

au obţinut rezultate slabe. În numărul total de paturi din municipiul Bucureşti

este inclus şi numărul de 700 de paturi de spitalizare de zi care sunt plătite de

serviciile de ambulator.

Referitor la asistenţa medicală pediatrică, domnia sa subliniază că

reducerea de 50 de paturi de la Spitalul de copii �Dr.Victor Gomiu� este justă

deoarece acestea sunt paturi de recuperare psihomotorie. De asemenea, s-a

considerat că funcţionarea Spitalului de copii Cotroceni care are 50 de paturi nu
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se mai justifică deoarece datorită managementului defectuos s-au acumulat mari

cheltuieli. Se are  în vedere ca în locul Spitalului de copii Cotroceni să se

înfiinţeze un centru de diagnostic şi tratament pentru copii.

Reducerea numărului de paturi în unele spitale a însemnat scoaterea din

discuţie a unor secţii care aveau cheltuieli mult prea mari şi care nu se justificau

din punct de vedere al eficienţei. Ministerul Sănătăţii şi Familiei are în vedere

înfiinţarea , pe viitor, a unor centre pe specialităţi medicale.

S-a propus ca în cadrul Spitalului de dermatologie să se înfiinţeze un

centru de diagnostic şi tratament pentru bolile transmitere sexuală (BTS) şi

SIDA.

În prezent, cele câteva spitale de boli cronice din municipiul Bucureşti

abia mai supravieţuiesc. Pentru un pat de cronici s-au alocat doar 140.000 lei/zi.

Se are în vedere înfiinţarea a mai multe centre medico-sociale care să

beneficieze de mai multe surse de finanţare.

 Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi subliniază

că respectul pentru sănătate îl reprezintă soluţionarea de urgenţă a situaţiei

actuale privind subfinanţarea sistemului sanitar astfel ca cei 2 miliarde de USD

să se întoarcă la asiguraţi. Raportul Curţii de Conturi pe anul 2001 menţionează

existenţa creanţelor la fondul de asigurări de sănătate în sumă de 20.000

miliarde lei la care se adaugă un excedent la fond nereportat de aproximativ

9.000 miliarde lei. Cu toate acestea, spitalele înregistrează o datorie la

medicamente şi materiale sanitare în sumă de 13.400 miliarde lei. Situaţia creată

are la bază considerentele teoretice ale Ministerului Finanţelor Publice care

blochează aceste fonduri de natură privată, pe care le tratează ca fonduri publice.

În continuare, doamna dr.Maura Popescu arată că reducerea numărului de

paturi a avut în vedere păstrarea calităţii actului medical  şi o consultare

permanentă cu directorii de spitale, cadrele didactice universitare şi

reprezentanţii sindicatelor.
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În ceea ce priveşte licitaţia electronică, aceasta a fost o idee bună şi este

obligatorie pentru toate spitalele. Cu toate acestea, Asociaţia producătorilor şi

distribuitorilor de medicamente şi Asociaţia distribuitorilor de produse medicale

au boicotat sectorul sanitar.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi subliniază

că licitaţia electronică s-a dovedit inflexibilă şi imperativă în cele mai multe

cazuri şi a dus nemijlocit la creşterea cheltuielilor de administrare a  spitalelor.

De asemenea, domnia sa ţine să precizeze că în municipiul Bucureşti nu

sunt probleme deosebit de grave, iar cele care au fost s-au soluţionat. În aceste

condiţii, trebuie să se analizeze situaţia din provincie.

În continuare, ia cuvântul dl.prof.dr.Mircea Beuran, consilier prezidenţial

şi preşedinte al Asociaţiei Spitalelor din România.

Domnia sa subliniază interesul permanent pe care-l acordă sistemului

sanitar domnul Ion Iliescu, Preşedintele României.

Sistemul sanitar din România se află într-o criză serioasă în special în

ceea ce priveşte gestionarea sistemului. Reforma sistemului sanitar a fost

gândită şi planificată încă din anul 1990. Sistemul sanitar are nevoie de o nouă

strategie financiară deoarece statul a mutat răspunderea pe umerii sistemului de

asigurări de sănătate. Sistemul este complet necontrolat şi tocmai de aceea se

sesizează numeroase nereguli. Funcţionarea sistemului trebuie tratată ca un

întreg pornind de la medicii de familie, ambulatoriu şi terminând cu spitalul.

Este necesară creşterea ponderii asistenţei medicale în ambulator pentru a

degreva spitalele.

Desfiinţarea acestor unităţi, în localităţile cu mai puţin de 25.000 de

locuitori, reprezintă o tragedie. Dacă se vehiculează ideea că există bani, ar fi

bine ca o echipă formată din finanţişti şi economişti să încerce să soluţioneze

global această problemă.

Dintre neregulile constatate se pot desprinde următoarele:
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- cheltuielile referitoare la acelaşi act medical variază de la spital la

spital;

- există numeroase spitale fără medici, fără autorizaţie sanitară de

funcţionare, fără centrală termică, etc.;

- în prezent funcţionează 86 de spitale judeţene pentru 42 de judeţe;

- preţul medicamentelor este de 2 � 3 ori mai mare ca în ţările vecine;

- problema disponibilizărilor devine o problemă specială;

- se acordă mult prea uşor dispense pentru examenul de medic primar

( numai cu 2 ani de specialitate).

În finalul acestei aserţiuni dl.prof.dr.Mircea Beuran a concluzionat că atât

medicii şi pacienţii, cât şi guvernanţii se declară nemulţumiţi de situaţia din

sistemul sanitar.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  intervine şi subliniază

că actuala criză din sistemul sanitar a atins apogeul. Bani există dar sunt necesari

finalişti care să facă politica sănătăţii şi nu invers. În prezent, sistemul este total

necontrolat. O reformă reală a sistemului trebuie operată în etape şi cu multă

atenţie.

Domnia sa mai salută iniţiativa Ministerului Sănătăţii şi Familiei de

înfiinţare a unor centre de asistenţă medico-socială dar înfiinţarea acestora sub

auspiciile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2002 va avea mult de

suferit. Reforma spitalelor nu înseamnă numai o reducere brutală a numărului de

paturi.

În continuare, ia cuvântul dl.conf.dr.Ion Berciu, secretar general al

Colegiului Medicilor din România .

Din punct de vedere al Colegiului Medicilor din România , menţionează

domnia sa , reducerea numărului de paturi poate fi decisivă dacă se stabileşte

corect momentul şi criteriile restructurării. Trebuie să se aibă în vedere şi starea

de sănătate a populaţiei. Înainte de a se porni această acţiune este necesară

consultarea specialiştilor şi a populaţiei.
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O altă problemă o reprezintă nerespectarea prevederilor Legii sănătăţii

publice nr.100/1998 prin care programele naţionale de sănătate se finanţează din

bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi nu din fondul de asigurări sociale de

sănătate.

În privinţa asigurărilor de răspundere civilă domnia sa menţionează că

medicii au plătit deja primele de asigurare pentru anul 2003. Decizia

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.139/2003 impune cote

de asigurare mult mai mari în contradicţie cu veniturile medicilor. Colegiul

Medicilor din România consideră că prin această decizie s-a adus atingere

profesiunii medicale şi a apelat la Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru

anularea acesteia.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  intervine şi arată că,

Colegiul Medicilor din România  nu a mai fost consultat nici la elaborarea

Contractului � Cadru , deci nu este de mirare că s-a procedat în acest fel. Normal

ar fi fost ca, la emiterea susnumitei decizii, să fie consultaţi toţi cei interesaţi.

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

cuvântul dl.dr.Cristian Celea , director general al Casei Naţionale de Asigurări

de Sănătate .

Domnia sa începe prin a sublinia  că toate aspectele prezentate până acum

sunt în mare parte reale dar, există şi o tendinţă de dezinformare, provocată de

zvonistica la care au apelat unele persoane.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi precizează,

cu fermitate că, faţă de cele prezentate de către personalităţile prezente la

audieri, nu există nici zvonistică şi nici dezinformare. Acestea sunt adevăruri din

lumea reală medicală asupra cărora atât Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

cât şi Ministerul Sănătăţii şi Familiei trebuie să se aplece cu multă atenţie şi

responsabilitate.

Dl.dr.Cristian Celea continuă şi subliniază că sistemul sanitar este prost

manageriat.
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Subfinanţarea este reală, sistemul de colectare al contribuţiei este în

suferinţă deoarece cuprinde 3,7 milioane de cotizanţi care susţin 22 de  milioane

de asiguraţi. În prezent, serviciile medicale nu sunt bine definite iar pachetul

minimal nu a fost încă stabilit.

O altă problemă este slaba informare. Astfel, la Suceava figurau în

evidenţe 2 transplantaţi care necesită tratament medicamentos specific. Acest

tratament costă aproximativ 30 de milioane lei pe lună. S-a descoperit că, de

fapt, la Suceava existau 12 cazuri de transplant care nu dispuneau de sursa de

finanţare. În acest mod se epuizează fondurile, apreciază domnia sa Se impune

ca priorităţile naţionale să facă obiectul unui sistem de evaluare permanentă a

priorităţilor.

Reducerea numărului de paturi nu reprezintă un obiectiv al reformei

sanitare. Medicina de familie şi ambulatoriul de specialitate ar trebui să preia

unele atribuţii ale serviciilor spitaliceşti. În ultimii ani medicina de familie nu şi-

a intrat în atribuţii. În prezent, medicul de familie scrie trimiteri la medicul

specialist.

Sistemul poate fi eficientizat şi prin eliminarea paralelismelor. În cadrul

restructurărilor au apărut o mulţime de centre de permanenţă. Acest fapt duce la

creşterea inutilă a cheltuielilor. Ambulatoriul de specialitate trebuie să dispună

de atribuţii clare şi precise.

De asemenea, au existat situaţii în care spitalele mici şi-au internat fictiv

personalul pentru a creşte numărul de internări raportat. Există cazuri de

internări în serie a aceluiaşi pacient.

Lista de medicamente gratuite şi compensate este mult prea generoasă, în

opinia reprezentanţilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi de aceea este şi

costisitoare. Această situaţie duce la acumularea, în permanenţă, a datoriilor la

medicamente. Reprezentanţii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii susţin trecerea,

din nou, la preţul de referinţă al medicamentului şi o substituţie generică care să

fie asumată de farmacişti.
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Se manifestă tendinţa dirijată ca, pe piaţă, să fie introduse medicamentele

cele mai scumpe, din programele naţionale de sănătate. Există medicamente

similare de 20 de ori mai ieftine dar care, din motive necunoscute, au fost

eliminate de pe liste.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate trebuie să devină în mod real

autonomă. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a solicitat Ministerului

Finanţelor Publice suplimentarea fondurilor pentru achitarea marilor datorii.

Solicitarea a rămas, până în prezent, fără nici un răspuns. Creanţele înregistrate,

în sumă de 24.500 miliarde lei nu pot fi executate şi nici nu pot fi operate în

bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate .

Punerea în funcţiune a aparaturii de performanţă , salarizarea rezidenţilor

şi derularea programelor naţionale de sănătate nu trebuie să mai fie suportate din

Fondul asigurărilor sociale de sănătate .

Contractele cu unele spitale nu au fost încheiate deoarece s-a aşteptat  ca

mai întâi, să aibă loc restructurarea. Restructurarea trebuie să se facă în funcţie

de serviciile oferite, pe specialităţi medicale.

Atunci când s-a procedat la încheierea contractelor de asigurare pentru

răspundere civilă în caz de malpraxis, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a

avut în vedere numai interesul pacientului , deoarece, pacientul asigurat, pe

lângă servicii medicale de calitate, are dreptul şi la despăgubiri de malpraxis.  Pe

baza unor norme interne s-au obţinut criterii de agreere a societăţilor de

asigurare şi reasigurare , în vederea încheierii acestor contracte. Au fost invitate

la discuţii 32 de societăţi de asigurare , dintre care 18 au transmis documentele ,

8 au îndeplinit criteriile şi numai 4 au răspuns cerinţelor.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi solicită

informaţii suplimentare privind consultarea , în această problemă, a Colegiului

Medicilor din România şi Colegiului Farmaciştilor din România .



19

Dl.dr.Cristian Celea arată că , în conformitate cu prevederile Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 , a fost consultat numai Ministerului

Sănătăţii şi Familiei .

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi întreabă

care au fost raţiunile pentru care s-au eliminat din prevederile ordonanţei aceste

consultări şi care ar fi fost dezavantajele unei astfel de consultări. Pentru această

situaţie toată lumea este vinovată pentru că nu  a luat poziţie. Casa Naţională de

Asigurări de Sănătate trebuie să fie autonomă, iar Executivul nu trebuie să mai

controleze Legislativul . Sistemul sanitar este distrus şi o asemenea criză în

sistem nu a mai existat în ultimii 50 de ani.

Dl.dep.farm.Ion Burnei arată că aceste societăţi de asigurare sunt asistate

de brokeri care primesc şi un comision de 8 % pentru a încheia aceste contracte.

Dl.dr.Cristian Celea apreciază că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

150/2002 nu a fost bine gândită şi nu prevede astfel de consultări.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei menţionează că acesta

este un argument ,  în plus, pentru promovarea iniţiativei legislative privind

asigurările sociale de sănătate care se află la Senat în aşteptarea votului final.

Aceasta este singura soluţie pentru deblocarea finanţării sistemului sanitar.

Dl.dr.Cristian Celea arată că această decizie are la bază o intenţie pozitivă

şi anume ca pacientul să fie asigurat , în caz de malpraxis , pentru o sumă

corespunzătoare. Înainte , asigurările au fost încheiate pentru un plafon de 20 �

30 milioane lei şi , în caz de proces, medicii ar fi avut de suferit.

Dl.conf.dr.Ion Berciu , în numele Colegiului Medicilor din România ,

solicită o  amânare a aplicării acestei decizii pentru anul în curs  urmând ca,

pentru la anul, să se instituie consultări în acest sens.

Dl.dr.Cristian Celea menţionează că contractul de asigurare şi reasigurare

civilă s-a făcut pe specialităţi medicale şi pe o valoare a asigurării , diferenţiată.

Societăţile de asigurare care au depăşit , în acest sens, 600 de puncte au obţinut

cea mai mică cotaţie.
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi subliniază

că s-a ajuns la situaţia nedorită în care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

funcţionează ca secretariat al Ministerului Sănătăţii şi Familiei . În prealabil, ar

fi trebuie să existe o consultare cu beneficiarii acestor asigurări , precum şi cu

toţi factorii responsabili.

În continuare a luat cuvântul dl.Nicolae Eugen Crişan, preşedinte al

Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor , Casa Naţională de Asigurări de

Sănătate a încălcat legile în vigoare care reglementează sistemul de asigurări şi

reasigurări  prin selectarea a doar 4 firme de asigurări şi impunerea unor prime

mari pentru răspundere civilă în caz de malpraxis, care nu sunt în concordanţă

cu veniturile medicilor şi ale personalului medical.

Astfel , Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a încălcat prevederile

Legii nr.135/1995 , Legii nr.32/2000 şi Legii nr.76/2003 care reglementează

asigurarea şi reasigurarea , autorizarea societăţilor din acest domeniu revenind

Comisiei de supraveghere a asigurărilor.

Asigurările obligatorii se pot face la orice societate de asigurare şi

reasigurare acreditată, iar prima de asigurare este stabilită prin norme de către

Comisia Naţională de Supraveghere a Asigurărilor .

Intermediarii care asigură încheierea contractelor sunt plătiţi de către

societatea respectivă şi nu de către asigurat. Rezultă că decizia Casei Naţionale

de Asigurări de Sănătate privind asigurarea obligatorie  de malpraxis este ilegală

şi abuzivă.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei subliniază că

dispoziţiile prezentului ordin sunt ilegale şi totodată un act abuziv  şi solicită

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să se revină asupra acestei decizii.  La

elaborarea unei astfel de dispoziţii trebuie ca Colegiul Medicilor din România şi

Colegiul Farmaciştilor din România să fie consultate după care Comisia de

supraveghere a asigurărilor să vizeze acest act.



21

În continuare ia cuvântul doamna dr.Monica Pop, director al Spitalului

clinic de urgenţe oftamologice.

În prezent, arată domnia sa , Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

culpabilizează orice act medical . Reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări

de Sănătate au tendinţa de a vedea decât părţile negative. De asemenea, au

scăzut  tarifele pe zi de spitalizare la unele specialităţi medicale , fără

consultarea prealabilă a Colegiului Medicilor din România .

Decizia privind asigurarea şi reasigurarea de răspundere civilă a revoltat

întreaga lume medicală din România . Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a

impus până şi societăţile de asigurare şi reasigurare cu care să se încheie aceste

contracte şi se dovedeşte că unele dintre aceste societăţi nu sunt binevăzute. Un

amănunt, în acest sens, îl reprezintă faptul că agenţii societăţilor de asigurare

s-au prezentat cu ameninţări la spitale , chiar înainte de ziua semnării deciziei ,

pentru a impune încheierea acestor contracte de asigurare .

În opinia domniei sale suma pentru care medicul se asigură trebuie să fie

la libera alegere a acestuia . Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu are nici

o abilitate pentru a impune acest lucru şi a creat multe nemulţumiri în sistemul

sanitar .

Această decizie trebuie anulată de urgenţă pentru că este abuzivă şi

unilaterală  precum şi emisă fără înştiinţarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei .

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei roagă pe domnul

secretar de stat prof.dr. Sorin Simon  să comunice această situaţie Ministerului

Sănătăţii şi Familiei . Încălcarea flagrantă a legii şi crearea de nemulţumiri în

rândul corpului medical este un act de sabotaj direct.  În acest sens, domnia sa

solicită în numele celor  două comisii de sănătate ale Parlamentului demararea

unei anchete şi sancţionarea drastică a celor vinovaţi.

Dl.dr.Cristian Stoica, director al Spitalului clinic de ortopedie �Foişor�

precizează că costul unui pat de spital are o serie de cheltuieli adiacente în

sensul că, pe lângă actul medical propriu zis o sumă de bani se cheltuieşte şi cu
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aparatura medicală şi materialele medicale necesare. De asemenea , în plus,

aceste costuri sunt grevate şi de cheltuielile aferente informatizării sistemului

sanitar. În consecinţă, domnia sa subliniază că costul pe pat prin sistemul DRG

este o falsă problemă deoarece prin costurile adiacente se ridică la costul unui

pat de spital finanţat prin sistemul bugetului global.

În continuare domnia sa arată că programul de endoprotezare care , în

prezent, funcţionează în baza datelor furnizate de 67 de spitale este finanţat

80 % de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi 20 % de către Casa Naţională de

Asigurări de Sănătate .

În continuare a luat cuvântul dl.prof.dr.Sorin Simion, secretar de stat în

cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei . Domnia sa arată că programul de

guvernare are 4 strategii:

- reforma sanitară a început prin încercarea de a se defini noi

structuri de spitale ca unităţi sanitare pentru tratarea bolilor acute,  cronice,

medico-sociale, etc. pe baza studiului Băncii Mondiale care a avut ca indicatori

morbiditatea şi criteriile de performanţă ale spitalelor ;

- reforma a continuat cu discuţii pe care Ministerul Sănătăţii şi

Familiei le-a avut cu direcţiile de sănătate publică , cu echipe mixte de

specialişti şi corpul profesoral medical care au analizat situaţia reformei din

teren şi au hotărât luarea unor măsuri împreună cu autorităţile locale;

- programul prevedea înfiinţarea a 8 centre universitare care să aibă 6

� 7 paturi la mia de locuitori; totuşi s-a apreciat că înfiinţarea acestor centre nu

respectă principiul accesibilităţii ;

- s-a avut în vedere că este necesar ca pe viitor să se ia măsuri ferme

pentru îmbunătăţirea calităţii învăţământului medical superior .

Domnia sa arată că sunt spitale judeţene suprapopulate cu paturi , iar

unele dintre ele nu dispun de autorizaţie de funcţionare. De asemenea există

spitale care practică operaţii fără a avea în statul de funcţiuni medic anestezist.



23

Ministerul Sănătăţii şi Familiei a interzis acestor spitale să practice actul

chirurgical prin aducerea a unui medic anestezist din afara unităţii spitaliceşti.

În prezent, în România, funcţionează 6 spitale de psihiatrie pentru

bolnavii periculoşi. La aceste spitale nu a fost afectat numărul de paturi dar s-a

solicitat sprijin din partea comunităţilor locale pentru acoperirea cheltuielilor de

administrare. S-a încercat un aport local pentru gestionarea stării de sărăcie.

Referitor la participarea la discuţii privind reforma sanitară , ca parteneri

egali a tuturor segmentelor implicate domnia sa arată că Ministerul Sănătăţii şi

Familiei a invitat decanii UMF Timişoara şi UMF Arad la analiza situaţiei pe

teren din aceste judeţe.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi subliniază

că la Arad există o situaţie catastrofală şi roagă Ministerul Sănătăţii şi Familiei

să reanalizeze aspectele privind restructurarea spitalelor din acest judeţ.

În ceea ce priveşte creanţele apărute ca urmare a neachitării contribuţiilor

de asigurări de sănătate de către o serie de firme , dl.prof.dr.Sorin Simion a

subliniat că în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002

neplata acestor contribuţii timp de 3 luni scoate în afara sistemului de asigurări

sociale de sănătate persoanele juridice şi fizice.

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

său a subliniat esenţa  aratând că sănătatea este o politică de stat care trebuie

respectată iar Ministerul Finanţelor Publice nu are calitatea de a interzice

folosirea banilor care reprezintă contribuţiile asiguraţilor . Dacă banii colectaţi

de la populaţie ( 2 miliarde dolari ) ar fi folosiţi integral s-ar putea plăti şi

datoriile , deci afirmaţia privind insuficienţa bugetului Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate este o falsă problemă deoarece Ministerul Finanţelor

Publice impune folosirea unor cheltuieli care sunt sub valoarea veniturilor

colectate.

Dl.dep.farm.Ion Burnei  arată că nu este normal ca medicii să se asigure

pentru malpraxis la o societatea agreată de către Casa Naţională de Asigurări de
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Sănătate care nu respectă Legea n.r32/2000 şi Legea nr.73/2003 privind

asigurările şi reasigurările.  Referitor la medicamente răspunzând afirmaţiei

reprezentantului Preşedenţiei precum că medicamentele importate sunt de 3 � 4

ori mai scumpe decât în ţările vestice subliniază că aceasta se datorează faptului

că unităţile sanitare nu au plătit la timp medicamentele .  În mediul rural,

asistenţa cu medicamente care până în prrezent reprezenta 20 % , este  distrusă

din cauza lipsei asistenţilor de farmacie şi a farmaciştilor care refuză să mai

deschidă puncte farmaceutice din cauza adaosurilor de 13 � 18 % pe

medicamente. Domnia sa arată că bugetul Casei Naţionale de Asigurări de

Sănătate pe 2003 este total insuficient deoarece 60 % din acesta reprezintă

arieratele , lucru care duce la blocarea sistemului de sănătate în continuare.

Directorii de spitale nu trebuie să răspundă de buget . Procentele alocate pe

segmentele medicale precum medicina primară şi ambulatoriul de specialitate

sunt total nesemnificative , motiv pentru care activitatea în cadrul acestor suferă

de disfuncţionalităţi majore.

Un ultim aspect se referă la licitaţiile electronice care nu sunt întodeauna

corecte întrucât medicamentele sau materialele sanitare au preţuri mai ridicate

comparativ cu achiziţionarea lor în sistem normal.

Doamna dep.dr.Ana Florea arată că sistemul de sănătate este într-o criză

majoră atât din punct de vedere financiar cât şi de management.  Acest lucru

impune reforma sanitară bazată pe strategii clare care în prezent nu există.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată cî în ultimii 2 ani

criza din sistemul sanitar s-a accentuat foarte mult şi subliniază că dacă în

continuare nu se va face nimic situaţia va deveni catastrofală.

Dl.dep.dr.Liviu Dragoş apreciază că reforma în sănătate a început din anul

1997 când a fost promovată Legea nr.145/1997 privind asigurările sociale de

sănătate. Aceasta nu trebuia luată de la început în anul 2000 ci trebuia

continuată. Ministerul Sănătăţii şi Familiei trebuie să se decidă dacă doreşte să

meargă în continuare pe un sistem centralizat de asigurări de sănătate aşa cum
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este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 sau să meargă

pe un sistem liberal pentru care domnia sa câteva sugestii care va ajuta sistemul

să iasă din criză:

- revenirea la Legea nr.145/1997 privind asigurările sociale de

sănătate;

- stabilirea cu exactitate a pachetului minimal de servicii medicale;

- modificarea Legii finanţelor publice ;

- autonomia reală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate ;

- luarea unor decizii privind modificarea Legii nr.145/1997 privind

asigurările sociale de sănătate în parteneriat real între Ministerul Sănătăţii şi

Familiei şi Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciştilor din

România , Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi alte instituţii care nu se

află în subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei ;

- asigurarea din bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei a unui

procent de 3 � 4 % pentru sistemul de asigurări de sănătate , procent care să

suplimenteze bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate .

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  arată că revenirea la

prevederile  Legii nr.145/1997 privind asigurările sociale de sănătate nu

înseamnă reformă sanitară întrucât  legea nu este bună.

Doamna dep.Constanţa Popa arată că toţi factorii direct  implicaţi  în

sistemul de sănătate doresc asigurarea unor servicii medicale de calitate , însă

scăderea numărului de paturi va duce la scăderea indicatorilor de sănătate.

Domnia sa doreşte ca Ministerul Sănătăţii şi Familiei , în procesul de

reorganizare a spitalelor, să ţină cont şi de numărul redus al specialiştilor din

spitale  şi totdată să accepte ca acestea să propună numărul de persoane necesare

pentru a efectua rezidenţiatul  iar direcţiile de sănătate publică să propună

numărul de locuri pentru rezidenţi. De asemenea apreciază că în cazul

restructurării unităţilor spitaliceşti este necesară o redistribuţie a aparaturii
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medicale după necesităţi. Costul /pat trebuie să cuprindă atât rata inflaţiei cât şi

creşterea salariului personalului medical.

Dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu arătând că problema de fond în sănătate este

una generală ; este necesar să se spună lucrurilor pe nume � este vorba de

subfinanţarea serviciilor medicale începând încă din anul 1998. Legea

nr.145/1997 până în prezent a fost modificată de 74 de ori , prevederi care

uneori au intrat în contradicţie . Conform acestei legi bugetul Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate s-a păstrat la Trezoreria Statului şi a fost  gestionat

Ministerul Finanţelor Publice  întrucât legea finanţelor prevedea că fondurile

publice sunt gestionate de către acesta.  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

150/2002 prevede că fondul de asigurări de sănătate este fond privat al statului şi

în consecinţă este gestionat tot de Ministerul Finanţelor Publice . A spune că 2

miliarde de dolari care reprezintă contribuţia asiguraţilor nu sunt suficiente

pentru buna funcţionare a sistemului de sănătate este o utopie deoarece dacă

această sumă ar fi folosită integral în sistemul de sănătate banii ar fi suficienţi.

În realitate aceşti bani nu au intrat niciodată în sănătate aşa cum arată şi Curtea

de Conturi care subliniază că începând cu anul 1999 , în sistemul sanitar intră

1/3 din totalitatea banilor colectaţi ( 788 milioane dolari). Raportat la cei 2

miliarde de dolari maximum 1 % reprezintă pierderi în sistem , deci nu este

justificată blamarea medicilor precum că medicii nu sunt în stare să gestioneze

bugetul. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 nu este funcţională

deoarece prevederile acesteia ( art.3 lit.a) , f),  g) , art.5 , art.12 lit.b) , art.30 etc.)

sunt confuze , evazive , neutilizabile , contradictorii şi uneori lipsite de esenţă ,

de exemplu procedura de acreditare a furnizorilor nu este reglementată. Această

ordonanţă obstrucţionează propunerea legislativă iniţiată de 15 parlamentari care

se află în dezbatere în Plenul Senatului. Domnia sa mai menţionează că

înfiinţarea fondului unic pentru colectarea asigurărilor este personalizat ca fond

special şi ca urmare , Ministerul Finanţelor Publice la fel ca Ministerul Sănătăţii

şi Familiei va avea dreptul să folosească banii aşa cum doreşte .
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În realitate, pensionarii nu au contribuit niciodată la Fondul asigurărilor

sociale de sănătate , contravaloarea acestei contribuţii fiind plătită de la bugetul

de stat . În prezent, contravaloarea acestor contribuţii nu se mai varsă la bugetul

Fondului asigurărilor sociale de sănătate . Principala cauză o reprezintă

subfinanţarea sistemului iar decizia este de ordin politic.

În cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei se manifestă o criză de

autoritate . Deşi , în cadrul dezbaterilor asupra proiectului legii de aprobare a

bugetului de stat pe anul 2002,  secţiunea pentru sănătate, cele două comisii de

sănătate ale Parlamentului au elaborat şi înaintat un număr de 64 de

amendamente , Ministerul Finanţelor Publice cu acordul tacit al Ministerului

Sănătăţii şi Familiei  a respins aceste amendamente.

De 4 luni reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi Casei

Naţionale de Asigurări de Sănătate au schimbat discursul, dar ideea promovată

va fi legiferată. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate trebuie să fie autonomă.

Prin mărirea procentului alocat administrării fondului de asigurări de sănătate de

la 3 % la 5 % , Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a fost adusă la tăcere.

De asemenea orice schimbare a poziţiei Casei Naţionale de Asigurări de

Sănătate a fost contracarată,  prin şantaj , de către Ministerul Sănătăţii şi

Familiei contrapunându-se modul de achiziţionare al actualului sediu al Casei

Naţionale de Asigurări de Sănătate .

Licitaţiile centralizate au fost păstrate pentru a promova traficul de

influenţă şi corupţia. Există dovezi privind exercitarea unor mari presiuni pentru

introducerea de medicamente pe lista de medicamente compensate şi gratuite.

Modelul acestei liste ar fi trebuit adaptat la specificitatea indicatorilor de

morbiditate.

Referitor la asigurarea şi reasigurarea medicilor pentru răspundere civilă,

există dovezi că  licitaţia a fost oneroasă.

În ceea ce priveşte finanţarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

privind  încheierea contractelor de servicii medicale s-a făcut în limita unor
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sume aprobate , în consecinţă, fiind vorba de o subfinanţare la ordin. Pentru

prima dată în anul 2003 la presiunea celor două comisii de sănătate ale

Parlamentului s-a stabilit ca veniturile să fie egale cu cheltuielile, fără un

excedent planificat. Din suma  de 67.000 miliarde lei , care constituie veniturile

totale planificate a fi colectate, Ministerul Finanţelor Publice a aprobat un plafon

al veniturilor mai mic cu 14.600 miliarde lei respectiv 54.072 miliarde lei . Din

acest plafon  ( 52 % ) după plata taxelor către stat vor rămâne 48 % din suma

respectivă  ceea ce înseamnă că �administrăm haosul�. S-a făcut afirmaţia că

72,8 % din cheltuielile spitalelor reprezintă plata salariilor , ceea ce este

neadevărat întrucât acest procent este , în realitate, de 48 %.

În anul 2003 primele sume plătite de către Casa Naţională de Asigurări de

Sănătate în valoare de 46 miliarde lei au fost vărsate în contul unei farmacii

private pentru achitarea  datoriilor. În opinia domniei sale, această operaţiune

este oneroasă şi suma este exagerată . Această sumă ar fi fost suficientă

Spitalului universitar Bucureşti pentru achitarea medicamentelor , materialelor

sanitare şi reactivilor  pe durata  un an .

 În continuare dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu arată că Ministerul Sănătăţii şi

Familiei nu are nici un fel de strategie de reformă sanitară , restructurarea

spitalelor fiind făcută nu după criterii de performanţă ci după indici contabili.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2002 este bună deoarece

comunitatea locală trebuie cointeresată , însă face remarca că Ministerul

Sănătăţii şi Familiei nu a vărsat în contul consiliilor locale sumele necesare

pentru administrarea acestor imobile.

S-a încercat ca Legea spitalelor să se adapteze după Ordonanţa de urgenţă

a Guvernului nr. 150/2002  dar s-a dovedit că acest lucru nu este posibil .

Calitatea actului medical nu este dată de numărul de paturi ci de eficienţa

utilizării acestora.

Domnia sa îşi exprimă neîncrederea în privinţa modului de aplicare a

sistemului DRG de finanţare a spitalelor deoarece Spitalul de urgenţă Floreasca
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a primit 22 milioane dolari , în timp ce Spitalul universitar Bucureşti a primit

doar 14 milioane dolari. Subliniază că ambele spitale îndeplinesc întrutotul

criteriile de performanţă prevăzute de sistemul DRG.

Dacă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Ministerul Sănătăţii şi

Familiei nu încetează cu declaraţiile defăimătoare la adresa medicilor, domnia sa

va face public tot ceea ce cunoaşte în privinţa încheierii contractelor oneroase.

Toţi factorii de răspundere trebuie să ia o decizie privind modelul de

sistem de asigurări de sănătate ales .:

- fie sistemul centralizat care a funcţionat înainte de 1990 ;

- fie sistemul propus prin iniţiativa legislativă privind asigurările

sociale de sănătate care aşteaptă votul final al Senatului, care prevede autonomia

reală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate .

Fondul unic va distruge sursa de finanţare a sănătăţii, iar administrarea

spitalelor de către alţi specialişti , în afară de medici, reprezintă o gravă eroare .

Mulţumind distinşilor invitaţi prezenţi pentru  informaţiile şi propunerile

valoroase , dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei formulează  o serie

de concluzii  care trebuie să stea la baza procesului de restructurare şi reformă

sanitară :

- necesitatea promulgării cât mai urgente a iniţiativei legislative a

celor 15 parlamentari privind asigurările sociale de sănătate , care a fost

aprobată de Comisia pentru sănătate, ecologie, tineret şi sport a Senatului  şi

votată pe articole în plenul Senatului ;

- instituirea autonomiei reale a Casei Naţionale de Asigurări de

Sănătate, astfel încât sumele colectate de la populaţie să se reîntoarcă integral

sub formă de servicii medicale ; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

150/2002  care prevede subordonarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Ministerului Sănătăţii şi Familiei , obstrucţionează funcţionarea sistemului de

asigurări sociale de sănătate şi este respinsă de Comisia pentru sănătate,

ecologie, tineret şi sport a Senatului, trebuie să fie de urgenţă abrogată;
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- controlul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de către

Parlament, la fel ca al altor instituţii publice cum sunt RadioTeleviziunea

Română, SRI, Comisia Naţională de Studiere a Arhivelor Securităţii ;

- finanţarea sănătăţii din bugetul de stat să fie cel puţin de 3 � 4% din

PIB , suplimentar faţă de bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate ;

- restructurarea spitalelor trebuie făcută pe baza indicatorilor de

morbiditate şi de eficienţă şi nu pe indici contabili privind fondurile alocate;

- reducerea masivă şi brutală a numărului de paturi din spitale nu este

recomandată şi din motive sociale, care privesc atât bolnavii cât şi personalul

medical disponibilizat ;

- menţinerea licitaţiilor electronice pentru medicamente şi materiale

sanitare este necesară  pentru a elimina traficul de influenţă şi corupţia;

- încetarea campaniei de denigrare şi calomniere  a medicilor şi

personalului medical  care, în aceste condiţii de maximă austeritate , îşi

îndeplinesc cu prisosinţă atribuţiile profesionale;

- necesitatea salarizării decente a medicilor , a cadrelor didactice

universitare şi a personalului medical ;

- serviciile medico-sociale care se înfiinţează prin restructurarea unor

spitale trebuie să aibă surse de finanţare bine definite, la ora actuală nefiind

prevăzute sume în bugetele consiliilor locale ;

- alte măsuri care se impun se referă la externalizarea unor servicii

auxiliare spitaliceşti; modificarea legislaţiei pentru posibilitatea de compensare

între întreprinderile datoare Fondului asigurărilor sociale de sănătate şi spitale ;

- instituirea unor registre naţionale pentru bolile cu răspândire în

masă ;

- introducerea preţului de referinţă pentru medicamente compensate;

- este necesar ca Ministerul Sănătăţii şi Familiei să respecte termenul

de 30 de zile privind răspunsul la sesizările înaintate de către comisiile de

sănătate ale Parlamentului ; nici până în prezent, Comisia pentru sănătate şi
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familie a Camerei Deputaţilor  nu a primit răspunsurile la memoriile privind

desfiinţarea Institutului  de Fiziologie Normală şi Patologică � �D.Danielopolu�,

trecerea bazei materiale a Institutului  de Geriatrie şi Gerontologie �Ana Aslan�

la Regia Protocolului de Stat  şi privind situaţia financiară dificilă prin care trece

a Institutul Cantacuzino şi prin care se încearcă o a treia tentativă de privatizare

oneroasă  ;

- Casa Naţională de Asigurări de Sănătate trebuie să renunţe de

urgenţă la decizia privind sistemul de asigurare şi reasigurare de răspundere

civilă pentru malpraxis , care instituie monopolul a 4 societăţi de asigurare şi

stabileşte nivelul primelor anuale ,  să respecte  legile în vigoare şi

reglementările Comisiei Naţionale de Supraveghere a Asigurărilor .

În finalul dezbaterilor asupra acestui punct al ordinii de zi , cele două

Comisii de Sănătate ale Parlamentului au  hotărât că este necesar  să se implice

alături de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Casa Naţională de Asigurări de

Sănătate în acţiunile de analiză şi evaluare a unităţilor spitaliceşti.

Reforma sanitară trebuie să fie implementată în etape bine definite cu

acceptabilitate din partea populaţiei şi cu concursul personalului medical într-un

dialog permanent cu comunităţile locale.

Comisia a hotărât ca punctul doi al ordinii de zi , dezbaterile asupra

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.9 din Legea

nr.74/1995  privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea Colegiului Medicilor din România  să se amâne pentru următoarea

şedinţă.

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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