
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                    Nr. 28/ 57 / 4 martie  2004

PROCES VERBAL
al şedinţelor  comisiei din zilele  de 3  şi  4 .03.2004

La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi, fiind absent motivat 1

deputat .

La lucrările comisiei participă ca invitaţi dl.George Pavelescu, secretar de

stat în Ministerul Sănătăţii , dl.dr.Cristian Celea, preşedintele Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate , dl.dr.Dorin Oprescu, preşedinte-director general Casa

Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi

Autorităţii Judecătoreşti , doamna Liliana Ilie, Casa Asigurărilor de Sănătate a

Transporturilor , doamna Cristina Bărbuţă, director general, Direcţia buget,

finanţe , Ministerul Sănătăţii şi doamna Alina Vlăsceanu, director, Direcţia

elaborare acte legislative , Ministerul Justiţiei.

Lucrările comisiei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei , care supune la vot ordinea de zi.

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

1. Audieri privind situaţia actuală a finanţării sistemului de asigurări

sociale de sănătate.

2. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru organizarea şi

exercitarea profesiei de tehnician din medicina modernă şi complementară ( PL

nr.681 /2003).
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3. Reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr. 57/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei

Guvernului nr.1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor

de medicină legală  - raport nr.28/52/26.02.2004.

4. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.40/2004 pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor

nr.270/2003, aprobat de Senat.

5. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.94/2003 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a

Legii spitalelor nr.270/2003, aprobat de Senat.

6. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.12/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, în sistemul

sanitar, aprobat de Senat.

7. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei

Guvernului nr.1/2004 privind măsuri financiare în sistemul sanitar, respinsă de

Senat.

8. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.16/2004 privind modificarea alin.(2) al art.14 din Ordonanţa de

urgenţă a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind

înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul

aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate

ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, aprobat de Senat.

La primul punct al ordinii de zi comisia a procedat la audieri privind

situaţia actuală a finanţării sistemului de asigurări de sănătate.

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

audieri, determinate de situaţia deosebit de dificilă din sectorul sanitar , este de a

identifica soluţii concrete pentru îmbunătăţirea activităţii medicale.

În continuare domnia sa , după ce a mulţumit distinşilor invitaţi la audieri,

dă cuvântul domnului dr.Dorin Oprescu, preşedintele Casei Asigurărilor de
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Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii

Judecătoreşti  pentru a expune punctul de vedere asupra bugetului alocat Casei

Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi

Autorităţii Judecătoreşti .

Dl.dr.Dorin Oprescu arată că bugetul alocat Casei Asigurărilor de

Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii

Judecătoreşti  pentru 2004 înregistrează un deficit de 300 miliarde lei

comparativ cu anul 2003. Semnificative sunt scăderile cu 17 miliarde lei la

serviciile medicale şi 160 miliarde lei la medicamente. Domnia sa îşi exprimă

speranţa că la rectificarea bugetului/2004 se va aloca şi Casei Asigurărilor de

Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii

Judecătoreşti  o sumă cât mai apropiată de deficitul bugetar/2004, aşa cum de

altfel a confirmat  Casa Naţională de Asigurări de Sănătate care i-a răspuns că

bugetul pentru sănătate este �unul în formare�.

Referitor la numărul de internări, dl.dr.Dorin Oprescu apreciază că, în

primele 2 luni ale anului 2004, acesta este puţin mai mare comparativ cu

ultimele 2 luni ale anului 2003. Regulamentul de funcţionare al spitalelor

finanţate de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei

Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti nu permite ca , în afara spitalelor care

aparţin Ministerului Apărării Naţionale, directorul general al Casei Asigurărilor

de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii

Judecătoreşti  să se implice , în activitatea spitalelor care aparţin Ministerului

Justiţiei, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de

Informaţii. Datorită faptului că există orgolii între aceste instituţii , domnia sa

propune ca în aceste spitale să se introducă DRG începând cu anul 2005.

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

Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi

Autorităţii Judecătoreşti se confruntă cu o serie de greutăţi datorită deficitului

bugetar/2004 ( 300 miliarde lei) . Domnia sa apreciază că introducerea DRG în
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spitalele finanţate de această casă de asigurări reprezintă un criteriu de

comparaţie şi competiţie între acestea.

Dl.dr.Cristian Celea, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de

Sănătate apreciază că este bine ca toate problemele cu care se confruntă sistemul

sanitar să fie lămurite, tocmai pentru a se putea sprijini depăşirea situaţiei de

criză din sănătate.În continuare, domnia sa prezintă situaţia actuală a bugetului

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Astfel, în bugetul Casei

Naţionale de Asigurări de Sănătate / 2004 se poate constata că din veniturile

totale în sumă de 64.771,3 miliarde lei pentru cheltuieli- servicii medicale şi

medicamente s-au alocat 63.038,8 miliarde lei. Creşterea cheltuielilor pentru

serviciile medicale  şi medicamente cu numai 3,9 % faţă de indicele de inflaţie

prognozat, afectează aproape toate domeniile de asistenţă medicală însă, în mod

deosebit, asistenţa medicală spitalicească, asistenţa cu medicamente în

ambulatoriu, medicamentele din cadrul programelor naţionale de sănătate

( în special cel privitor la diabet ), serviciile medicale de urgenţă prespitalicească

( ambulanţa) şi dispozitivele medicale.

În anul 2004 pe domenii de asistenţă medicală, situaţia se prezintă astfel:

- la articolul privind asistenţa medicală spitalicească şi

medicamentele utilizate în spital  creşterea este de 4,6 %  , sub inflaţia

prognozată pe acest an de 9 %,ceea ce are ca şi consecinţă  neasigurarea

drepturilor salariale ale personalului şi crearea unor tensiuni în rândul salariaţilor

cu implicaţii asupra stării de sănătate a asiguraţilor. Decontarea din

bugetul/2004 a serviciilor medicale din anul 2002 afectează cu 3.644 miliarde lei

bugetul aferent anului 2004. Ca măsură de necesitate Casa Naţională de

Asigurări de Sănătate propune suplimentarea prevederilor aprobate în

bugetul/2004 cu 3.100 miliarde lei ;

- la articolul privind  medicamente cu şi fără contribuţie personală în

tratamentul ambulatoriu diminuarea este de 7,8 % faţă de anul 2003, cu 688

miliarde mai puţin, ceea ce are ca şi consecinţă neasigurarea medicaţiei necesare
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nici măcar la nivelul anului 2003. Din totalul de 688 miliarde lei, 10 % din suma

alocată trimestrului I este blocată în Trezoreria statului. La acest capitol ar fi

necesară  suplimentarea prevederilor aprobate cu 2.600 miliarde lei;

- pentru medicamente în ambulatoriu, pentru unele boli cronice şi

specialităţi clinice pe bază de program este necesară asigurarea fondurilor

necesare derulării subprogramului de diabet şi alte boli de nutriţie care este

descoperit cu aproximativ 300 de miliarde lei. Sumele alocate pentru toate

programele naţionale de sănătate sunt mai mici cu 90 miliarde  lei. În prezent,

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu ştie ce plăteşte pentru programul

naţional de diabet. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a insistat permanent

pentru elaborarea registrelor pentru fiecare program naţional de sănătate în care

să se regăsească (real) pacienţii respectivi, în special diabeticii;

- în cadrul serviciilor de urgenţă prespitaliceşti  creşterea este de 5 %,

sub inflaţia prognozată de 9 %. Consecinţa este neasigurarea drepturilor salariale

şi a cheltuielilor materiale specifice ( combustibil, piese de schimb). Aici este

necesară suplimentarea cu minim 150 miliarde lei ( 80 miliarde �cheltuieli

personal şi 70 miliarde cheltuieli materiale, exclusiv suma necesară reparaţiilor

curente şi capitale, service). De altfel Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

apreciază că, pentru eficienţa acestui sector , este necesar ca transportul

medicalizat să fie departajat de transportul nemedicalizat;

- la articolul privind asigurarea dispozitivelor medicale destinate

corectării şi recuperării deficienţelor organice sau funcţionale ori corectării unor

deficienţe fizice creşterea este 0 %,  sub inflaţia prognozată de 9 %; începând cu

anul 2004 se aplică şi cota de TVA 9%, ceea ce are ca şi consecinţă creşterea

numărului de pacienţi pe listele de aşteptare ( la unele dispozitive sunt liste care

depăşesc 3 ani). Se impune suplimentarea cu 50 miliarde lei � minimum pentru

acoperirea cotei de TVA şi indicelui de inflaţie de 9 %, fără rezolvarea

problemei listelor de aşteptare.
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Având în vedere cele menţionate mai sus,  dl.dr.Cristian Celea arată că

situaţia deosebit de dificilă din sectorul sanitar s-ar putea ameliora prin

majorarea limitei de cheltuieli totale, cu cel puţin 6.200 miliarde lei, această

propunere dând posibilitatea de a asigura nivelul minim de supravieţuire al

sistemului de sănătate. Trimestrializarea aprobată de Ministerul Finanţelor

Publice asigură acoperirea nivelului cheltuielilor pe semestrul I al anului 2004,

inclusiv pentru plata arieratelor anului 2002 ale unităţilor sanitare cu paturi.

În continuare, dl.dr.Cristian Celea arată că prin Ordonanţa Guvernului

nr.12/2004 se autorizează casele de asigurări de sănătate  să deconteze din

bugetul/ 2004 servicii medicale din anul 2002 ale unităţilor sanitare cu paturi,

până la nivelul cheltuielilor angajate şi neachitate la finele anului 2002. Această

prevedere  din Ordonanţa Guvernului nr.12/2004  afectează cu 3.644 miliarde lei

bugetul aferent anului 2004.

Pe de altă parte, în anul 2003 , s-au contactat medicamente cu plata la 180

de zile; fondurile aferente acestui an pe lângă plata arieratelor din anul 2002 ,

sunt afectate de plata angajamentelor legale ale anului 2003 cu plata în anul

2004 (în sumă de 1.053 miliarde lei), precum şi de alte cheltuieli aferente anului

2003 ( în sumă de 1.389 miliarde lei) .

În acest context este imperios necesară rectificarea bugetului Fondului

naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în anul 2004, cel puţin la nivelul

arieratelor anului 2002 ( care  se vor achita în anul 2004) pentru a nu afecta

plăţile aferente angajamentelor anului 2004 la medicamente şi materiale

sanitare. Pentru a se putea plăti arieratele din 2002 în sumă reală de 3.600

miliarde lei această rectificare ar trebui să se facă în luna iunie . Se subliniază

că,  deoarece unele spitale şi-au achitat arieratele din 2002 , din suma de 4.200

miliarde lei, au rămas datorii reale de 3.600 miliarde lei.

La final, dl.dr.Cristian Celea prezintă un plan de măsuri ( sub formă de

propuneri) al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , care constă în:
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- monitorizarea şi evaluarea caselor de asigurări de sănătate pentru

activitatea desfăşurată pe fiecare tip de  asistenţă medicală;

- controlul  derulării contractelor, execuţiilor bugetare, cu încadrarea

în limita de cheltuieli aprobată.În acest sens, Casa Naţională de Asigurări de

Sănătate a iniţiat un protocol de colaborare cu Ministerul Sănătăţii prin care se

creează nuclee de audit intern şi control prin casele de asigurări de sănătate şi

direcţiile de sănătate publică organizate la nivel judeţean. Obiectivele urmărite

lunar sau trimestrial , în cadrul controlului, sunt în principal eliminarea

cheltuielilor nejustificate la nivelul furnizorilor de servicii medicale şi

prevenirea acumulării de noi arierate la nivelul unităţilor sanitare, cu măsuri

ferme ce vor fi dispuse în situaţia descoperirii de fraude sau abuzuri;

- monitorizarea lunară a cheltuielilor la nivelul spitalelor cu

identificarea exactă a categoriilor de cheltuieli cu pondere importantă în totalul

cheltuielilor, în care sens obligaţia spitalelor este de a evidenţia pe  site-ul

propriu execuţia bugetară, astfel  încât furnizorii acestora să cunoască situaţia

financiară existentă la fiecare moment;

- necesitatea asigurării fondurilor necesare pentru organizarea

sistemului informatic şi informaţional unic integrat pentru înregistrarea

asiguraţilor şi pentru gestionarea şi administrarea Fondului naţional unic de

asigurări sociale de sănătate . Dacă nu se finalizează informatizarea, Casa

Naţională de Asigurări de Sănătate poate fi penalizat de firmele contractante sau

pusă să plătească daune. O altă variantă ar fi ca aceste firme să rezilieze

contractele. Domnia sa a anunţat Ministerul Finanţelor Publice despre această

situaţie;

- dezvoltarea sistemului de management, capabil să îndeplinească

cerinţele de eficienţă : cost-eficacitate, echitate, calitate;

- identificarea unor soluţii concrete de restructurare a unor unităţi

sanitare, pentru fiecare judeţ, cu stabilirea structurilor nerentabile şi a căilor de

rentabilizare prin: externalizarea unor servicii auxiliare ( exemplu: masă,
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curăţenie, spălătorie, pază şi securitate), a unor servicii medicale ( de laborator şi

alte investigaţii clinice şi paraclinice ), servicii  de transport sanitar

nemedicalizat ;

- în ceea ce priveşte restructurarea spitalelor, este necesar ca, pe baza

unor criterii de eficienţă, să se renunţe la spitalele vechi a căror reamenajare

necesită cheltuieli mari, ce nu pot fi amortizate într-un timp relativ mediu ( 10 �

15 ani ) prin serviciile medicale furnizate, precum şi la locaţiile aflate în litigiu

pe motive patrimoniale.

Măsurile concrete de restructurare şi rentabilizare sus menţionate se vor

lua împreună, de către toţi factorii decizionali implicaţi: Casa Naţională de

Asigurări de Sănătate , Ministerul Sănătăţii , autorităţile locale, potrivit rolului şi

competenţelor fiecăruia dintre aceşti parteneri, conform legislaţiei în vigoare.

- dezvoltarea asistenţei medicale primare şi ambulatorie de

specialitate prin creşterea ponderii cazurilor rezolvate la acest nivel, ceea ce ar

conduce la scăderea cazurilor internate . În acest sens , la nivelul cabinetelor de

asistenţă medicală primară, se propune ca prim pas identificarea unor fonduri

suplimentare necesare dotării corespunzătoare a acestora cu aparatură medicală,

precum şi cu tehnică de calcul;

- este absolut necesară rectificarea Fondului naţional unic de

asigurări sociale de sănătate în anul 2004, trimestrial, prin suplimentare

bugetară, pe surse clare de finanţare : buget de stat, buget local şi bugetul

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate , pe toate domeniile de

asistenţă medicală  subfinanţate;

- monitorizarea, ca un proces continuu, dinamic, extins pe toate

domeniile sus menţionate, va da posibilitatea Casei Naţionale de Asigurări de

Sănătate de a pune la dispoziţia autorităţilor locale, ca factori responsabili,

mijloacele şi căile de intervenţie activă pentru soluţionarea problemelor;

- mobilizarea unor surse financiare alternative prin selectarea,

comodarea şi/sau vânzarea unor spitale, pe baza unor criterii de eficienţă;
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- deschiderea unor linii de creditare cu dobânzi avantajoase, pe

termen lung, cu condiţionarea de dotare tehnică pentru toate tipurile de asistenţă

medicală;

- stabilirea limitelor de competenţă pentru fiecare segment de

asistenţă medicală;

- reeavluarea şi redimensionarea reţelei sanitare pe toate segmentele

de asistenţă, prin stabilirea �numerus clausus� pentru furnizorii de servicii

medicale;

- redimensionarea şi stabilirea limitelor de competenţă pentru reţeaua

de unităţi medico-sociale şi a surselor de finanţare pentru acestea, Casa

Naţională de Asigurări de Sănătate având posibilitatea de a suporta numai

serviciile medicale propriu-zise;

- stabilirea unui pachet realist de servicii medicale ce sunt suportate

din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate ;

- promovarea unei campanii educaţionale şi de informare cu teme

alocate următoarelor grupuri ţintă : asiguraţi, asiguratori, furnizori şi instituţii

din sistemul de sănătate;

- amendarea prevederilor legale în sensul asigurării armonizării

legislative ;

- promovarea legii asigurărilor de sănătate private, pentru crearea

unui sistem concurenţial pe piaţa serviciilor de sănătate şi pentru scăderea

presiunii pe bugetul actual al asigurărilor de sănătate , şi implicit pe bugetul de

stat.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că, încă o

dată, se certifică că toate demersurile comisiilor de sănătate ale Parlamentului au

fost justificate. Bugetul pe anul 2004 este unul de subfinanţare. Comisiile de

sănătate ale Parlamentului vor depune şi în continuare toate eforturile pentru

remedierea acestei situaţii. S-a constatat, încă o dată, că erau necesare

amendamentele comisiilor de specialitate la Legea bugetului pentru sănătate pe
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anii 2003 şi 2004; respingerea acestora a dus la situaţia actuală din sectorul

sanitar.

Dl.dr.Cristian Celea ridică problema medicamentelor OTS care au fost

încadrate de către Agenţia Naţională a Medicamentului la substituenţii nutritivi.

Acest lucru a condus la  impunerea, prin codul vamal, a  unei taxe vamale de

19 % şi totodată  a pus farmaciile în imposibilitatea de a scădea TVA de la 19 %

la 9 %. Rezultatul este creşterea preţurilor OTS-urilor în farmacii. Domnia sa a

prezentat această situaţie domnului ministru Blănculescu însă, până în prezent,

nu s-a luat nici o măsură. Având în vedere că OTS reprezintă 13 % din totalul

medicamentelor, suma de 9.000 miliarde lei alocată pentru medicamente, se

micşorează foarte mult.

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

şi această problemă trebuie clarificată de urgenţă cu Agenţia Naţională a

Medicamentului , în cadrul unei discuţii cu comisia.

Doamna dep.dr.Ana Florea doreşte să cunoască valoarea arieratelor din

2002 şi 2003. De asemenea, ar dori să ştie dacă în situaţia în care nu ar exista

aceste datorii şi totodată s-ar colecta toate contribuţiile de asigurări de sănătate

acestea ar permite funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate.

Dl.dr.Cristian Celea răspunde că în urma evaluărilor bazate pe raportările

din judeţe, datoriile sunt de circa 4.600 miliarde lei. După rectificarea bugetului

/2003 o parte din spitale şi-au plătit datoriile, rămânâd 3600 miliarde lei,

consecinţa fiind necesitatea suplimentării bugetului actual, care cuprinde pe

lângă fondul de activităţi curente şi datoriile la medicamente pe anul 2003 şi

arieratele pe anul 2002.

În ceea ce priveşte colecta aceasta s-a îmbunătăţit în ianuarie 2004,

comparativ cu decembrie 2003. Explicaţia constă în preluarea de către AVAB  a

datornicilor şi regularizarea bugetului din trimestrul IV 2003.

Banii colectaţi de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate  ar permite

sistemului sanitar să supravieţuiască,  însă sumele nu sunt suficiente datorită
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faptului că se cheltuieşte mai mult . Ar trebui ca să se definească tipurile de

servicii medicale plătite şi competenţele fiecărui spital. De un real ajutor ar fi

aplicarea asigurărilor private de sănătate.

Dl.dr.Cristian Celea apreciază că, datorită lipsei unei linii �on-line� cu

sistemul de colectare , nu se poate cunoaşte ce sume se colectează şi, în

consecinţă, nu se poate corela eficient politica asigurat-asigurator. S-au purtat

discuţii pentru instalarea unei linii �on-line� şi se speră că aceasta se va realiza.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru  doreşte să cunoască care este

valoarea datoriilor asiguratorilor şi cât din acestea se vor  recupera.

Dl.dr.Cristian Celea arată că deficitul se datorează faptului că Fondul

naţional unic de asigurări sociale de sănătate a intrat în bugetul consolidat de

stat. Împărţirea bugetului pe articole nu permite un management eficient.

Creanţele sunt în valoare de 28.000 miliarde lei şi au fost predate AVAB-ului.

Domnia sa nu cunoaşte cât se va recupera din aceste creanţe, însă estimează un

procent de 10 � 15 % deoarece se vor face scutiri, reeşalonări şi se vor derula în

continuare a eşalonările existente.

Dl.dr.Cristian Celea arată că în Cehia ( ţară cu un  buget de sănătate  de

6,8 % din PIB) au existat 2 crize majore în sistemul de sănătate, fiind necesară

intervenţia statului. Pentru a nu se mai ajunge în această situaţie ( cu toate că în

această ţară contribuţia asiguratorului este de 9 %, iar a asiguratului de 4,5 % )

în 2003 s-a introdus o prevedere privind �crima fiscală�  care stabileşte

condamnarea datornicului.

 În România , dacă s-ar finaliza informatizarea sistemului birocraţia ar fi

eliminată şi totodată s-ar putea face controale competente şi în timp real.

Dl.dep.farm.Ion Burnei arată că , contractele  cu farmaciile au început să

se deruleze în luna februarie 2004, moment în care acestea erau depăşite ca

sumă de 98 % din farmacii.

Referitor la spitalele municipale şi comunale, domnia sa  arată că acestea

nu au bani decât pentru salarii. Centrele medicale sunt un fiasco întrucât
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consiliile judeţene şi Ministerul Muncii , Solidarităţii Sociale şi Familiei nu

alocă nici un ban. Situaţia de la staţiile de ambulanţă este catastrofală, nu există

nici truse de urgenţă iar centrele de diagnostic sunt inutile şi trebuie desfiinţate.

Pentru a lăsa posibilitatea celor care doresc să facă investiţii dializa trebuie

externalizată. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de

sănătate nu au specialişti care să rezolve  corect şi profesional sarcinile atribuite.

Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale

şi Autorităţii Judecătoreşti alege, în principal,  contracte cu farmaciile care oferă

�discount� ( de exemplu ofertele  cu � 7 % �discount�  ).

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine considerând

că practica Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei

Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti este una de încurajare a competiţiei. Înainte

de numirea noului preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate ,

situaţia financiară a Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,

Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti era mult sub nivelul necesar.

Dl.dr.Cristian Celea arată că pentru împărţirea banilor la farmacii nu s-a

găsit o formulă optimă. Deoarece toate farmaciile vor contract cu casele de

asigurări, suma care revine fiecăruia este mai mică.

Pentru încheierea contractelor cu farmaciile Casa Naţională de Asigurări

de Sănătate a avut ca şi criteriu �calitatea farmaciilor� ( nr.de angajaţi şi calitatea

profesională a angajaţilor).

Referitor la spitale, trecerea unora pe raportare DRG a arătat că o serie de

spitale nu şi-au realizat numărul de servicii medicale . În consecinţă, DRG va

duce la închiderea unor spitale pentru că nu sunt eficiente. Casa Naţională de

Asigurări de Sănătate împreună cu Ministerul Sănătăţii şi-a propus să transforme

spitalele mici din mediul rural în spitale multifuncţionale ( care să cuprindă cât

mai multe specialităţi, inclusiv să desfăşoare activităţi de îngrijire la domiciliu)

pentru  a beneficia de 4 � 5 tipuri de contracte de furnizări de servicii medicale.
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Referitor la centrele medico-sociale , domnia sa arată că finanţarea

acestora din 3 surse ( Casa Naţională de Asigurări de Sănătate , autoritatea

locală şi  Ministerul Muncii ,Solidarităţii Sociale şi Familiei ) nu este bună şi

propune modificarea Ordonanţei Guvernului nr.70/2002, deoarece consiliile

locale nu au bani.

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

Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 trebuie modificată prin o nouă propunere

legislativă iniţiată de comisie, deoarece bugetele locale nu au avut prevăzute

fonduri  pentru centrele medico-sociale.

Dl.dr.Cristian Celea propune ca aceste centre să fie preluate de autoritatea

judeţeană deoarece de acestea beneficiază populaţia din judeţ.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  este de acord cu

antevorbitorul său, dar subliniază, încă o dată, că autoritatea judeţeană nu are

bani. Spre deosebire de alte ţări (de exemplu Danemarca ) în România,

autorităţile locale nu au putere de decizie asupra bugetului local, consecinţa fiind

lipsa fondurilor . Sectorul sanitar se găseşte într-un haos legislativ şi

administrativ, motiv pentru care trebuie găsită de urgenţă o soluţie a

reglementării de fond.

Dl.dr.Cristian Celea arată că, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

împreună cu Banca Mondială a făcut un caiet de sarcini pentru o staţie pilot de

dializă, prin care se urmăreşte stabilirea unui preţ unic rezonabil la nivel

naţional. Domnia sa apreciază că serviciul de dializă trebuie urgent externalizat.

Dl.dr.Dorin Oprescu arată că fondul de medicamente al Casei

Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi

Autorităţii Judecătoreşti este insuficient. Din 614 miliarde lei, 160 miliarde lei

sunt alocate pentru farmacii,250 miliarde lei pentru arieratele din 2003, 100

miliarde lei pentru acte adiţionale. În plus, 10 %din aceste fonduri sunt blocate

de Ministerul Finanţelor Publice pentru redistribuire. Din totalul de 614 miliarde

lei mai rămân 50 miliarde lei, sumă insuficientă pentru funcţionarea sistemului.
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Domnia sa propune ca, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să

stabilească o listă de furnizori de medicamente cu care să se încheie contracte. În

prezent, prin Contractul � Cadru  se prevede ca , casele de asigurări să intre în

relaţii contractuale cu toţi furnizorii de medicamente. Totuşi trebuie să se aibă în

vedere şi faptul că unele farmacii cu putere financiară susţin sistemul de

sănătate.

Prin Legea nr.52/2001  privind funcţionarea Casei Asigurărilor de

Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii

Judecătoreşti  , această casă de asigurări poate contracta servicii în afara celor

din sistem în funcţie de cantitatea şi calitatea farmaciilor. În ceea ce priveşte

acceptarea �discount 1 � 19 % �oferit  de farmacii domnia sa apreciază că se fac

economii.

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

realizate de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei

Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti duc la acoperirea unui număr mai mare de

bolnavi. În plus, concurenţa este un lucru benefic care selectează farmaciile, în

sensul că cele care nu au forţă financiară intră în faliment. Pentru cumpărător

este un câştig deoarece cu economia realizată se poate acoperi mai mulţi

pacienţi.

Dl.dr.Cristian Celea arată că prin normele Contractului � Cadru nu se

poate accepta�discount�. Atenţionată, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării,

Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti a renunţat la

acest contract.

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

audierilor şi discuţiilor s-au desprins următoarele concluzii principale:

- necesitatea iniţierii unei propuneri legislative pentru reducerea

TVA de  9 % la dispozitivele pentru persoanele cu handicap;
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- necesitatea iniţierii unei propuneri legislative privind modificarea

Ordonanţei Guvernului nr.70/2002 care să prevadă surse de finanţare pentru

centrele medico-sociale;

- necesitatea discutării de urgenţă cu Agenţia Naţională a

Medicamentului a problemei apărute privind OTS-urile şi reglementarea

acestora în aşa fel încât să nu mai fie supuse unei taxe vamale de 19 % ;

- necesitatea achitării datoriilor spitalelor din anii 2002, 2003 şi

2004;

- necesitatea unei noi întâlniri a comisiei cu invitaţii prezenţi pentru a

analiza raportul privind sistemul sanitar  prezentat  ( peste 14 zile) în faţa

Comisia pentru sănătate şi familie de către Curtea de Conturi;

- necesitatea suplimentării bugetului Fondului naţional unic de

asigurări sociale de sănătate cu 6.200 miliarde lei.

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

legislativă pentru organizarea şi exercitarea profesiei de tehnican din medicina

modernă şi complementară.

Conform unui studiu efectuat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, între

65 % - 80 % din serviciile medicale din lume sunt considerate ca făcând parte

din medicina tradiţională, metodele fiind considerate alternative, complementare

sau nconvenţionale. Aceste terapii sunt utilizate în proporţie de peste 50 % de

medicii din SUA, de peste 40 % de medicii din Olanda, de circa 70 % din

medicii din Germania � unde majoritatea terapiilor se practică în clinici

specializate.  În  consecinţă, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a adoptat o nouă

strategie privind asistenţa medicală. La nivelul a 25 de ţări dincele 191 state

membre ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii există deja o politică de stat

pentru integrarea medicinei complementare sau tradiţionale în sistemul de

sănătate naţional.



16

Profesia de tehnician din medicina modernă şi complementară a fost deja

acreditată de Ministerul Muncii ,Solidarităţii Sociale şi Familiei .

În urma dezbaterilor generale, comisia a hotărât, în unanimitate,

respingerea propunerii legislative deoarece:

- în propunerea legislativă, tehnicianul din medicina modernă şi

complementară este definit ca un profesionist posesor al unei diplome obţinute

în urma unor studii de nivel şi durată neprecizată, care acţionează independent,

în absenţa unei opinii medicale privind necesitatea şi oportunitatea tratamentului

solicitat;

- propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei

de tehnician din medicina modernă şi complementară nu prevede definirea ,

organizarea şi funcţionarea acestei ramuri medicale; de asemenea  definirea ca

personal sanitar a tehnicianului prevăzut în proiect nu este completă şi suficient

argumentată.

Comisia a hotărât, în unanimitate, constituirea unui colectiv care să

iniţieze o nouă propunere legislativă în baza unor criterii profesionale bine

stabilite.

La punctul 3 al ordinii de zi , comisia a luat în dezbatere proiectul de Lege

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2004 pentru reglementarea unor

măsuri financiare, în sistemul sanitar, aprobat de Senat.

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

finalizarea legii, comisia a purtat discuţii cu specialiştii din domeniul medical.

Totuşi, comisia a acceptat retragerea la comisie a raportului pentru a cunoaşte şi

punctul de vedere al Ministerului Justiţiei care a fost invitat, anterior, la audieri

dar nu s-a prezentat.

Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi Ministerul

Sănătăţii au apreciat că în proiectul de lege sunt prevăzute o serie de ingerinţe a

Ministerului Justiţiei ( prin ordine comune ) în activitatea de medicină legală.
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Aceste ingerinţe contravin atât reglementărilor Uniunii Europene , cât şi

separării puterilor din stat. În ţările din Uniunea Europeană activitatea de

medicină legală are statut de autonomie.

Doamna Adina Vlăsceanu arată că punctul de vedere al Ministerului

Justiţiei se referă la eliminarea Capitolului IV care reglementează comisiile

mixte şi Consiliul de analiză şi evaluare a activităţii de medicină legală.

Eliminarea acestor prevederi prejudiciază activitatea de expertiză medico-legală.

Comisiile mixte funcţionează din anul 2000 şi au ca sarcină verificarea

îndeplinirii condiţiilor legale , în cazul expertizei medico-legale tocmai pentru a

se evita luarea procedurii de la capăt. În consecinţă, este vorba de un control

administrativ care este vital întrucât se pot amâna procese sau se pot amâna

nejustificat expertizele medico-legale.

Referitor la Consiliul de analiză şi evaluare a activităţii medico-legale

arată că acesta se întruneşte o dată pe an când membrii consiliului se informează

reciproc despre problemele apărute.

Dl.George Pavelescu apreciază că Ministerul Sănătăţii prin institutele

medico-legale coordonează ştiinţific actul de medicină legală. Există situaţii în

care pot analiza actul medical şi specialiştii din justiţie. Domnia sa este pentru

menţinerea în textul legii a prevederilor privind Consiliul.

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

ca să se menţină în textul legii art.251.  Comisia a votat menţinerea art.251 care

prevede înfiinţarea şi funcţionarea comisiilor mixte.

În continuare, domnia sa propune ca art.254 să se completeze astfel:

�preşedintele Consiliului de analiză şi evaluare a activităţii de medicină legală

este ministrul sănătăţii.

De asemeneapropune ca , art.256 alin.(1) să se modifice astfel �Consiliul

�se întruneşte anual�.

Supuse la vot, ambele amendamente au fost adoptate în unanimitate.

Aceste amendamente vor face obiectul raportului de înlocuire.
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La punctele 4 şi 5 comisia a dezbătut proiectul de Lege privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.40/2004 pentru modificarea şi completarea Legii

spitalelor  nr.270/2003 şi proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.94/2003 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a

Legii spitalelor nr.270/2003, aprobate de Senat.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a propus, iar comisia a

votat, în unanimitate, amânarea dezbaterilor pentru viitoarea şedinţă, pentru a

acorda membrilor comisiei timpul necesar examinării propunerilor Ministerului

Sănătăţii, precum şi de elaborare a  amendamentelor asupra celor 2 iniţiative.

În continuare, comisia a trecut la examinarea  proiectului de Lege privind

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2004 pentru reglementarea unor măsuri

financiare, în sistemul sanitar şi a  proiectului de Lege pentru respingerea

Ordonanţei Guvernului nr.1/2004 privind măsuri financiare în sistemul sanitar,

ambele adoptate de către Senat, înscrise în ordinea de zi la punctele 6 şi 7.

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei ,

pentru a veni în sprijinul conducerii unităţilor sanitare cu paturi în activitatea de

achiziţionare a medicamentelor, materialelor sanitare şi reactivilor pentru

activitatea curentă a acestora, este necesară crearea bazei legale pentru ca

Ministerul Sănătăţii să se poată implica în acest segment de activitate.

Astfel, prin Ordonanţa Guvernului nr. 12/2004 se completează prevederile

art.35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi

funcţionarea  sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu dispoziţii care să

permită Ministerului Sănătăţii să sprijine conducerile unităţilor sanitare cu paturi

în achiziţionarea de medicamente, materiale sanitare şi reactivi necesare în

activitatea curentă a acestora pentru un an de activitate.

Referitor la prevederile Ordonanţei Guvernului nr.1/2004, domnia sa arată

că era necesară extinderea prevederilor acesteia şi asupra caselor de asigurări de

sănătate aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie, astfel încât să existe
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baza legală pentru decontarea serviciilor medicale din anul 2002,până la nivelul

cheltuielilor angajate şi neachitate până în prezent.

De asemenea, prin completarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2004, se

reglementează efectuarea angajamentelor legale care trebuie să situeze până la

nivelul prevederilor aprobate prin bugetul propriu.

Întrucât nu s-au făcut intervenţii pe articole, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei supune la vot cele două proiecte de lege. Comisia a hotărât

, în unanimitate, să supună Plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi

adoptare, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.12/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, în sistemul sanitar şi

proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr.1/2004 privind

măsuri financiare în sistemul sanitar, în forma înaintată de Senat.

La ultimul punct al ordinii de zi , comisia a procedat la examinarea

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2004 privind

modificarea alin.(2) al art.14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2003

pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea , organizarea, reorganizarea sau

funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a

ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a

unor instituţii publice, aprobat de Senat.

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , prin

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri

privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din

cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de

specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, a fost

dispusă preluarea centrelor de medicină preventivă din subordinea fostului

Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei  de  către

Ministerul Sănătăţii , prin organizarea în subordinea sa a Direcţiei de sănătate

publică pentru transporturi.
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Având în vedere specificul centrelor de medicină preventivă în discuţie, şi

anume desfăşurarea de activităţi de medicină preventivă şi inspecţie sanitară de

stat în transporturi,  Ministerul Sănătăţii a analizat activitatea centrelor de

medicină preventivă, însă a constatat imposibilitatea realizării prelucrării

acestora şi oportunitatea desfăşurării activităţii acestora sub îndrumarea

Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

Faţă de cele prezentate mai sus şi având în vedere situaţia existentă la ora

actuală în centrele de medicină preventivă, se impune armonizarea legislaţiei

interne , astfel încât aceste centre să fie transformate în Agenţie de Sănătate

Publică a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu puncte

de lucru fără personalitate juridică. Acest lucru conduce atât la creşterea rolului

medical faţă de cel al personalului administrativ supradimensionat cât şi la

diminuarea cheltuielilor de la bugetul de stat cu salarizarea personalului.

Întrucât nu s-au făcut intervenţii pe articole , dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei supune la votadoptarea proiectului de lege.

Comisia a hotărât, în unanimitate, să supună Plenului Camerei Deputaţilor

spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.16/2004 privind modificarea alin.(2) al art.14 din Ordonanţa de

urgenţă a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea

, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului

de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale

administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, în forma înaintată de

Senat.

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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