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S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele de   4  şi  5.11.2003

Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat

lucrările în ziua de 4.11.2003   între orele 15,00 � 18,00 şi în ziua de 5.11.2003

între orele 9,00 � 14,00, având ordinea de zi:

1. Studiu individual şi documentare asupra proiectului Legii

asigurărilor private de sănătate ( PL nr.392/2003).

2. Studiu individual şi documentare asupra propunerii legislative

privind  asigurările  private de sănătate ( PL nr.372/2003).

Sistemul de sănătate este un sector vital în structura oricărei societăţi

pentru că interesează întreaga populaţie a unei ţări. Modul de finanţare a

activităţii din sistemul de sănătate influenţează esenţial performanţele acestui

sistem.

Toate ţările lumii, inclusiv cele din Uniunea Europeană şi din America
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de Nord, se află de peste 15 ani într-o continuă reformă a propriilor sisteme de

finanţare a sănătăţii. Experţii internaţionali sunt capabili să identifice

dezavantajele opţiunilor de finanţare a serviciilor de sănătate din orice ţară, dar

sunt rezervaţi în a se pronunţa care este cel mai bun sau dacă se poate contura un

model optim.

În Uniunea Europeană idealul pare a fi reprezentat de o asistenţă

medicală finanţată de stat sau asigurare socială de sănătate, disponibilă tuturor

cetăţenilor indiferent de capacitatea de a plăti. Asigurarea socială de sănătate

este caracterizată printr-o participare obligatorie, acoperire aproape universală,

furnizarea de beneficii complete, comprehensive, în condiţii de achitate,

eficienţă, accesibilitate şi liberă alegere. Toate acestea se obţin cu nivele înalte

de cheltuială publică. Desigur, se ridică problema în ce măsură un guvern poate

să susţină financiar asemenea principii ideale dacă nu chiar utopice.

Uniunea Europeană nu impune nici un model de urmat în ceea ce

priveşte finanţarea serviciilor de sănătate sau sistem de asigurare, lăsând

libertatea fiecărui stat membru să-şi decidă propriul sistem.

În reforma sistemului de sănătate din România este imperios necesară

perfecţionarea sistemului de finanţare a serviciilor medicale. Pe lângă sistemul

de asigurări sociale de sănătate care asigură finanţarea unui pachet de servicii

medicale de bază, respectând principiile solidarităţii şi obligativităţii de

participare a fiecărui cetăţean, prin proiectul de lege este reglementată

posibilitatea instituirii unei alternative în privinţa posibilităţilor de asigurare a
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sănătăţii, prin asigurări de sănătate voluntare, facultative, care să ofere beneficii

suplimentare în schimbul plăţii primelor de asigurare. Prin acest sistem se

estimează că vor fi influenţate practicile actuale de gestionare a fondurilor

destinate sănătăţii de către spitale şi casele de asigurări cu principii şi valori ale

sistemului privat contribuind la buna utilizare a sumelor destinate asigurării

sănătăţii.

Dezbaterile generale şi pe fond asupra celor 2 iniţiative legislative vor

debuta la următoarea şedinţă a comisiei.

Din numărul total al membrilor comisiei ( 15 ) a absentat motivat

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM) .

p.PREŞEDINTE,

DEP.DR.LIVIU DRAGOŞ
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