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S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele  de 18 şi 19.06.2002   

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

18.06.2002, între orele 15,00 � 19,00  şi în ziua de 19.06.2002 între orele 9,00 �

15,00, având următoarea ordine de zi:

1. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind

Legea spitalelor ( PL 699/2001).

2. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind

organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor.

3. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind

Legea spitalelor ( PL 625/2002).

4. Dezbateri asupra propunerii legislative privind formarea

profesională şi pregătirea continuă a medicilor şi famaciştilor.

5. Continuarea dezbaterilor  asupra proiectului Legii drepturilor

pacientului.

Lucrările comisiei au fost deschise de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei , supunând la vot ordinea de zi, care a fost aprobată în

unanimitate.

În continuare, în cadrul punctelor 1, 2 şi 3 din ordinea de zi, s-a trecut la

continuarea dezbaterilor, în conformitate cu prevederile art.66 alin.(3) din

Regulamentul Camerei Deputaţilor, asupra propunerii legislative privind Legea

spitalelor ( PL nr.699/2001), proiectului de Lege privind organizarea,

funcţionarea şi finanţarea spitalelor ( PL nr.103/2002) şi propunerii legislative
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privind Legea spitalelor ( PL nr.625/2001), care au un obiect comun de

reglementare.

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, dl.prof.dr.Radu Deac,

secretar de stat în Ministerul Sănătăţii şi Familiei .

În urma dezbaterilor pe articole, în comun a celor 3 iniţiative legislative,

au fost adoptate o serie de amendamente care urmăresc următoarele principii

care trebuie să stea la baza Legii spitalelor:

- spitalele trebuie să îndeplinească condiţiile de autorizare sanitară de

funcţionare şi de acreditare prevăzute de lege;

- în spitalele publice şi private , autorizate în acest sens, se pot

desfăşura şi activităţi de învăţământ medico-farmaceutic, universitar şi

postuniversitar, precum şi de cercetare ştiinţifică medicală; aceste activităţi vor

fi astfel organizate încât să influenţeze pozitiv calitatea actului medical, cu

respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale;

- spitalele au obligaţia de a acorda primul ajutor şi asistenţă medicală

de urgenţă oricărei persoane şi vor fi, în permanenţă, pregătite pentru acordarea

asistenţei medicale în caz de război, dezastre şi alte situaţii de criză;

- deoarece această lege reprezintă baza teoretică a reformei sanitare,

s-a prevăzut clasificarea spitalelor după mai multe criterii pentru a asigura o

alocare raţională a fondurilor financiare şi materiale;

- acreditarea spitalelor garantează faptul că aceste unităţi sanitare

funcţionează la standardele stabilite de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei , în

condiţiile prezentei legi, privind acordarea serviciilor medicale şi conexe actului

medical, certificând calitatea serviciilor de sănătate;

- pentru a avea stabilitate şi pentru a nu fi supusă influenţelor

factorilor politici, Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor trebuie să

funcţioneze ca o instituţie autonomă, de drept public, sub controlul

Parlamentului, iar membrii acesteia să fie numiţi de către Comisiile de sănătate a

Parlamentului; în prezent, acelaşi mod de funcţionare se regăseşte la Comisia

Naţională de Acreditare a Învăţământului Superior, iar rezultatele obţinute sunt
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foarte bune;  s-a subliniat faptul că acelaşi tratament trebuie aplicat şi Casei

Naţionale de Asigurări de Sănătate care, pentru a deveni autonomă, trebuie să fie

sub controlul Parlamentului;

- în susţinerea principiului de autonomie, finanţarea Comisiei

Naţionale de Acreditare a Spitalelor trebuie să se facă din venituri proprii

obţinute, în principal, din taxele de acreditare suportate de către spitale din

fondurile realizate prin derularea contractelor de prestări servicii medicale

încheiate cu casele de asigurări de sănătate;

- în cadrul procesului de acreditare spitalele clinice, institutele,

secţiile şi compartimentele clinice şi centrele medicale pot primi statutul de

excelenţă pentru activităţi medicale complexe, care dovedesc supracalificare

profesională şi obţin rezultate la nivelul standardelor europene; centrele de

excelenţă beneficiază de finanţare suplimentară precum şi de aparatură de înaltă

performanţă;

- un alt principiu important se referă la acreditarea şi reacreditarea

spitalelor, care se acordă de către Comisia Naţionale de Acreditare a Spitalelor,

numai dacă acestea funcţionează la standardele stabilite privind acordarea

serviciilor medicale garantând, în acest mod, calitatea serviciilor de sănătate.

Continuarea dezbaterilor asupra celor 3 iniţiative legislative se va relua, la

următoarea şedinţă a comisiei.

Dezbaterile asupra punctelor 4 şi 5 din ordinea de zi au fost amânate, de

asemenea, pentru viitoarea şedinţă a comisiei.

Comisia a stabilit data şi modul de desfăşurare al şedinţelor de comisie

din perioada vacanţei parlamentare şi a mai dezbătut şi alte probleme privind

activitatea curentă.

Din numărul total al membrilor comisiei ( 14 ) a absentat motivat doamna

dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ) .

PREŞEDINTE,

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM   


