
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                  Nr. 28/ 37 / 19  februarie 2004

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele  de 17, 18  şi  19.02.2004

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

lucrările în zilele de 17.02.2004 între orele  15,00 � 18,00, în ziua de 18.02.2004

între orele 9,00 � 15,30  şi  în ziua de 19.02.2004  între orele 9,00 � 12,00,

având următoarea ordine de zi:

1. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr.126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea

asistenţei de urgenţă acordată cu elicopterele achiziţionate de Ministerul

Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul

Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş , procedură de urgenţă ( PLX

nr.42/2004).

2. Dezbateri generale asupra 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 ( PL nr.710/2003).

3. Dezbateri asupra propunerii legislative privind organizarea şi

funcţionarea centrelor de permanenţă pentru asigurarea asistenţei medicale în

regim de continuitate   ( PL nr.427/2003).
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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.

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, distinşi

reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii , Ministerului Administraţiei şi Internelor

şi ai institutelor de medicină legală.

La primul punct al ordinii de zi comisia a luat în dezbatere proiectul de

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.126/2003 privind

operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordată cu elicopterele

achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul

Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş , procedură

de urgenţă.

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

cursul anului 2004 Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de

Urgenţă Târgu Mureş urmează să  intre în posesia a câte unui elicopter tip EC

135, achiziţionate de Ministerul Sănătăţii prin contract, de la Eurocopter

Deutschland GMBH. Cele două aeronave vor fi utilizate pe plan naţional în

vederea acordării asistenţei de urgenţă primară la locul accidentului, la nivel

regional, iar în cazul transferului pacienţilor critici, între unităţile sanitare.

 Întrucât Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă

Târgu Mureş nu dispun de  resursele necesare operării celor două elicoptere pe

baza actualelor reglementări, prin prezentul act normativ se prevede declararea

elicopterelor respective ca fiind de interes public naţional, luând în considerare

şi faptul că acestea vor deservi majoritatea judeţelor ţării.

Pentru utilizarea,  în siguranţă maximă, a celor două aeronave şi păstrarea

costurilor la cel mai redus nivel posibil, prin prezenta ordonanţă de urgenţă este

prevăzută trecerea celor două elicoptere, din administrarea Ministerului Sănătăţii

în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi operarea acestora

prin Unitatea Specială de Aviaţie, pentru următoarele considerente:
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- Unitatea Specială de Aviaţie din cadrul Ministerului Administraţiei

şi Internelor are deja în dotare 3 aeronave tip EC 135 similare, din punct de

vedere tehnic, cu cele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii ;

- o parte din piloţii Unităţii  Speciale de Aviaţie au fost deja pregătiţi

pentru deservirea acestui tip de elicoptere şi până  la momentul intrării în

activitate a celor două elicoptere, piloţii respectivi vor dobândi o experienţă

semnificativă, ducând la creşterea factorului de siguranţă;

- Unitatea Specială de Aviaţie are deja personal special instruit

pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere a elicopterelor tip EC 135, fapt ce va

reduce în mod semnificativ costurile de întreţinere curentă;

- infrastructura actuală a Unităţii Speciale de Aviaţie va permite

operarea celor două elicoptere ca parte componentă a flotilei, ducând astfel la

costuri de operare reduse comparativ cu celelalte soluţii identificate unde, pentru

un operator nou creat sau pentru o firmă privată va fi necesară crearea unei

infrastructuri costisitoare pentru cele două elicoptere, fapt ce va duce, implicit,

la creşterea costurilor de operare;

- planurile de organizare a bazelor regionale şi a punctelor de lucru

permanente ale Unităţii Speciale de Aviaţie coincid cu necesităţile Ministerului

Sănătăţii şi vor permite o colaborare mai strânsă în viitor; se va ajunge astfel la

organizarea mai multor puncte de intervenţie utilizând, în acordarea asistenţei de

urgenţă, în cazurile deosebite, pe lângă cele două elicoptere achiziţionate de

Ministerul Sănătăţii şi elicopterele din dotarea Unităţii Speciale de Aviaţie;

- modelul de colaborare prevăzut de prezentul act normativ, între

Unitatea Specială de Aviaţie şi cele trei spitale, respectiv Institutul Clinic

Fundeni , Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca şi Spitalul Clinic Judeţean de

Urgenţă Târgu Mureş are  la bază experienţa pozitivă de colaborare în cadrul

unităţilor SMURD între spitale şi unităţile de pompieri; la aceasta se adaugă şi

experienţa internaţională dobândită în ţări cum este Germania şi Franţa în
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operarea unor servicii de salvare aeriană similare, sub formă de colaborare între

unităţile ministerelor de interne şi cele sanitare.

Din punct de vedere al finanţării operaţiunilor de salvare desfăşurate cu

cele două elicoptere, soluţia prevăzută de prezenta ordonanţă este ca, prin

derogare de la dispoziţiile legale în materie, să se asigure fondurile suficiente

operării aeronavelor, în condiţii optime, fără eforturi financiare majore asupra

unei singure instituţii.Numărul minim de 400 ore/elicopter se bazează pe

experienţa dobândită de echipajul SMURD Mureş în acordarea asistenţei de

urgenţă cu elicopterul timp de 3 ani , precum şi pe baza calculelor costurilor

optime/ora de zbor necesare  asigurării şi operării celor două aeronave. Este

important de menţionat faptul că aeronavele cu costuri semnificative chiar dacă

nu sunt utilizate, acestea pierzând din resursele de zbor prin deprecierea, cu

timpul, a unor componente costisitoare care trebuie oricum înlocuite, iar un

număr mic de ore de zbor ar însemna un cost mare/ora de zbor.

Fondurile necesare pentru desfăşurarea activităţilor cu cele două aeronave

se asigură de la bugetul de stat, precum şi din bugetul Fondului naţional unic de

asigurări sociale de sănătate, în cazul serviciilor medicale.

În anul 2004, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de

funcţionare a celor două elicoptere finanţate de la bugetul de stat se asigură din

Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului aprobat pentru anul 2004,

prin suplimentarea bugetelor Ministerului Administraţiei şi Internelor şi

Ministerului Sănătăţii .

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a subliniat că scopul

implicării atât al Ministerului Administraţiei şi Internelor, cât şi al Ministerului

Sănătăţii în această activitate este unul strict umanitar, de asigurare a

intervenţiilor rapide pentru salvarea vieţii şi pentru a veni în sprijinul

comunităţii, astfel că, prin prezentul act normativ sunt prevăzute operarea,

funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordată cu elicopterele
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achiziţionate de Ministerul Sănătăţii  şi repartizate operatorilor medicali

Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş.

În aceste condiţii, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în

unanimitate, să înainteze Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi

adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă

acordată cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate

operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de

Urgenţă Târgu Mureş , în forma adoptată de Senat.

La punctul al doilea al ordinii de zi , Comisia pentru sănătate şi familie a

trecut la dezbaterea 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.

În urma audierilor care au avut loc precum  şi a dezbaterilor din comisie s-

au desprins următoarele amendamente  principale:

- proiectul de lege cuprinde o serie de articole a căror texte vin în

contradicţie sau sunt neclare şi confuze. În plus, unele articole cuprind prevederi

abuzive, precum cele referitoare la asigurarea controlului şi evaluarea activităţii

de medicină legală şi de către Ministerul Justiţiei, instituţia beneficiară a actului

probator furnizat de instituţiile de medicină legală;  adoptarea unor astfel de

prevederi înseamnă subordonarea instituţiilor medico-legale de către Ministerul

Justiţiei; comisia a hotărât, în unanimitate, să elimine din cuprinsul ordonanţei

implicarea abuzivă a Ministerului Justiţiei;

- un alt aspect se referă la numirea directorului general al Institutului

de Medicină Legală, a directorilor institutelor de medicină legală din centrele

medicale universitare, precum şi a componenţei Comisiei superioare medico-

legale şi a comisiilor de avizare şi control prin ordin comun al ministrului
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sănătăţii şi al ministrului justiţiei; numirea prin ordine comune  şi-au dovedit

inutilitatea,  datorită birocraţiei privind procedura de  desfăşurare a acestora;  în

plus, numirea acestora prin ordin comun reprezintă ingerinţa Ministerului

Justiţiei în activitatea medico-legală.

- referitor la alegerea prin vot  a preşedintelui Consiliului superior de

medicină legală, s-a apreciat că această prevedere din Ordonanţa Guvernului

nr.57/2002 este realistă , întrucât lucrările acestui consiliu se desfăşoară în

cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală �Mina Minovici� Bucureşti, iar

preşedintele consiliului are atribuţii în principal administrative, de organizare şi

nu de decizie;

- o situaţie  asemănătoare se întâlneşte şi în cazul preşedintelui

Comisiei superioare medico-legale care este ales pentru o perioadă de 1 an, cu

posibilitatea reînnoirii mandatului; comisia superioară este forul ştiinţific unde

competenţa profesională este criteriul de bază;

- în ceea ce priveşte textele privind activitatea comisiilor de avizare

şi control al actelor medico-legale, acestea trebuie reformulate având în vedere

că numărul medicilor legişti din teritoriu este redus şi ţinând cont că un medic

legist care a mai efectuat o expertiză medico-legală într-un caz nu mai poate

participa la o nouă expertiză;  rezultatul situaţiei menţionate mai sus este că la

nivelul institutelor de medicină legală din teritoriu fie nu va mai avea cine să

facă expertizele sau să avizeze actele medico-legale ;

- legea trebuie să stabilească,  cu claritate, cine are competenţa

propunerii privind componenţa nominală a Comisiei superioare medico-legale,

întrucât există articole în proiectul de lege care vin în contradicţie în legătură cu

acest aspect;

- referitor la înfiinţarea şi funcţionarea comisiilor mixte formate din

medici legişti şi personal de specialitate din Ministerul Justiţiei, precum şi a

Consiliului de analiză şi evaluare a activităţii de medicina legală care cuprinde şi

nespecialişti din Ministerul Justiţiei şi Ministerul de Interne, acestea sunt
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contraproductive şi vor îngreuna  desfăşurarea procesului de justiţie; comisiile

mixte sunt una din imixtiunile justiţiei în activitatea medico-legală, deoarece

numai medicii legişti pot analiza această activitate; în plus, activitatea acestor

comisii contravine atribuţiilor Comisiei superioare medico-legale, care

reprezintă autoritatea ştiinţifică supremă în domeniul medicinei legale şi care

verifică, evaluează, analizează şi avizează, din punct de vedere ştiinţific,

conţinutul şi concluziile diverselor acte medico-legale; Consiliul de analiză şi

evaluare a activităţii de medicină legală este o structură inutilă, deoarece

atribuţiile acestuia se suprapun peste atribuţiile Consiliului superior şi, în

consecinţă, comisia a hotărât, în unanimitate, să elimine aceste prevederi;

- în ceea ce priveşte finanţarea activităţii medico-legale, conform

Ordonanţei Guvernului nr. 57/2001, aceasta creează ambiguităţi în ceea ce

priveşte modul de aplicare a finanţărilor periodice solicitate Ministerului

Sănătăţii de către institutele de medicină legală; astfel, în prezent, alocaţiile de la

bugetul de stat sunt doar în funcţie de încasările extrabugetare şi întotdeauna

insuficiente pentru salarizare, cheltuieli materiale şi de capital; în consecinţă,

comisia a hotărât ca , pentru salarii, finanţarea să se facă de la bugetul

Ministerului Sănătăţii , iar veniturile proprii să rămână la dispoziţia institutelor

de medicină legală, în raport cu competenţa lor teritorială, urmând să fie utilizate

conform prevederilor legale, pe destinaţiile aprobate prin legea bugetului de stat

şi să se reporteze,  anual , cu aceeaşi destinaţie.

În finalul acestor dezbateri,  comisia a hotărât, în unanimitate,  să

înainteze Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul 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, cu amendamentele care vor face

obiectul raportului.
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La punctul trei al ordinii de zi , comisia a luat în dezbatere propunerea

legislativă privind organizarea şi funcţionarea centrelor de permanenţă pentru

asigurarea asistenţei medicale în regim de continuitate.

În urma dezbaterilor care au avut loc s-au desprins următoarele principale

amendamente:

- centrele de permanenţă sunt unităţi sanitare, fără personalitate

juridică, care funcţionează în afara programului normal de lucru al cabinetelor

medicale individuale fiind deservite de medicii de familie şi care vor asigura

continuitatea asistenţei medicale primare;

- aceste centre de permanenţă se organizează în zone izolate, greu

accesibile sau în localităţile care nu pot asigura continuitatea asistenţei medicale

primare;

- direcţiile de sănătate publică, cu acordul caselor de asigurări de

sănătate şi al consiliilor locale, vor stabili zonele în care se înfiinţează centrele

de permanenţă;

- direcţiile de sănătate publică vor asigura dotarea truselor de urgenţă

cu medicamente şi materiale  sanitare, instruirea personalului medico-sanitar, cu

privire la acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi vor asigura controlul

organizării şi desfăşurării activităţii;

- consiliile locale  vor asigura spaţiile necesare, asigurarea

personalului auxiliar, dotarea minimală şi a utilităţilor necesare centrelor de

persmanenţă;

- centrele de permanenţă vor funcţiona cu un număr minim de 5

medici de familie, conduşi de un medic coordonator;

- programul de funcţionare al centrelor de permanenţă se stabileşte

între orele 20,00 � 8,00  în zilele  lucrătoare şi între orele 8,00 � 8,00 în zilele de

sâmbătă , duminică şi sărbătorile legale;

- centrele de permanenţă vor fi deservite de ambulanţele celei mai

apropiate substaţii a serviciului judeţean de ambulanţă;
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- în situaţia în care nu există un spaţiu disponibil pentru organizarea

unui centru de permanenţă independent , rezolvarea situaţiilor de urgenţă,  în

afara programului de activitate,  va fi asigurată, prin rotaţie, de către medicii de

familie asociaţi în acest scop, la sediul fiecărui cabinet medical individual.

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în

unanimitate, să înainteze Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi

adoptare propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea centrelor de

permanenţă pentru asigurarea asistenţei medicale în regim de continuitate, cu

amendamentele care vor face obiectul raportului.

Din numărul total al membrilor comisiei ( 16 ) a absentat motivat

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) .

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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