
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                       Nr. 28/ 76 / 17  martie 2004

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele  de 16  şi 17.03.2004

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

lucrările în ziua de 16.03.2004 între orele 14,30 – 18,30  şi  în ziua de

17.03.2004  între orele 9,00 – 14,30  având următoarea ordine de zi: 

1. Audieri privind situaţia financiară a unor spitale din municipiul

Bucureşti precum şi neplata, la timp, a unor drepturi salariale ale personalului

medical din aceste spitale.

2. Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.30/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.170/1999 privind acordarea , în mod gratuit, a asistenţei medicale,

medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în

legi speciale, adoptată de Senat.

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind siguranţa

alimentelor, adoptată de Senat ( aviz).

4. Diverse.

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

sanatate
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profesori universitari care sunt şi directori de spitale clinice din municipiul

Bucureşti, reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii , Casei Naţionale de Asigurări

de Sănătate , Direcţiei de sănătate publică a municipiului Bucureşti şi ai Casei de

Asigurări de Sănătate  a municipiului Bucureşti.

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

indiferent de situaţia grea, de criză din sistemul sanitar, plata salariilor reprezintă

o obligaţie care trebuie respectată. Prezenta audiere a fost impusă de semnalele

primite de la unele spitale clinice şi universitare din municipiul Bucureşti

privind neplata drepturilor salariale ale personalului din aceste spitale.

În urma audierilor, precum şi a discuţiilor care au urmat, s-au desprins

următoarele aspecte principale:

- La Spitalul clinic de copii “Dr.V.Gomoiu” , cauzele care au dus la

neplata, la timp, a drepturilor salariale sunt legate de nerealizarea punctajului

DRG în luna ianuarie ( 477 realizat faţă de 790 contractat); nerealizarea

punctajului la ambulatoriul de specialitate ( cheltuieli lunare de 650 milioane lei

şi încasări de 200 milioane lei ) datorită valorii foarte mici a punctului ( 3.160

lei/punct); la stabilirea tarifului pe caz ponderat pentru anul 2004 s-au luat în

calcul şi cazurile de la secţia de recuperare neuropsihomotorie pentru care, în

perioada 1.07. – 31.12.2003, nu s-au alocat sume pentru plata serviciilor

medicale; în spital există peste 20 de copii abandonaţi pentru care nu s-au primit

fonduri ( 2 miliarde lei) ; lunar,  în spital sunt  internate mame ca însoţitori

pentru copiii 0 – 3 ani ,  pentru care nu există nici o finanţare;

- La Institutul de Fonoaudiologie ”Dr.Hociotă” deşi nu sunt restanţe

la plata drepturilor salariale  se înregistrează restanţe la plata facturilor la utilităţi

de peste 2 miliarde lei; neadaptarea DRG la condiţiile reale din spital au dus la

diferenţe de punctaj aberante şi neconforme cu importanţa şi valoarea actului

medical ( de ex.: o laringotocmie totală = 1,9 puncte faţă de o traheotocmie=4

puncte).

- La nivelul Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti
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pentru anul 2004 se înregistrează un indice de subfinanţare de 15 % , faţă de

anul 2003, în condiţiile unui indice al inflaţiei prognozate de 9 %; la

medicamente suma alocată pentru anul 2004 este cu 22 %  mai mică faţă de anul

2003 ; dacă în ultimii 4 ani cheltuielile cu salariile reprezentau 43 % din totalul

cheltuielilor, ponderea acestora a crescut , în prezent , la 60 – 70 %, sumă la care

se adaugă creşterile semnificative a preţurilor la utilităţi ( apă, energie elctrică şi

gaze naturale); din analiza baremului privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru

consumurile colective din unităţile sanitare, rezultă o subfinanţare a alimentaţiei

bolnavilor, element de o deosebită importanţă asupra stării de sănătate a

pacienţilor;

- La nivelul Direcţiei de sănătate publică a municipiului Bucureşti,

în ultimii 2 ani , nu au mai fost prevăzute în buget cheltuieli de capital; pentru

supravieţuirea sistemului sanitar cât şi la nivelul municipiului Bucureşti, este

necesară o rectificare bugetară urgentă;

- Implementarea DRG în municipiul Bucureşti s-a făcut  în 8 spitale,

calculul indicelui de complexitate a unităţii constituind un handicap major; prin

aplicarea DRG copilul este defavorizat, având un punctaj mic ( o secţie de

neonatalogie are 0,13 puncte pentru un făt mort , în timp ce un copil transferat

obţine 3,6 puncte); în secţiile de obstetrică , în timp ce o debridare a plăgii

beneficiază de 1,7 puncte , o intervenţie pe uter cu complicaţii obţine doar 0,8

puncte; o embolie pulmonară este punctată cu doar 1,05 , iar o inflamaţie

pulmonară cu 1,5 puncte şi lista acestor punctaje aberante poate continua;

- La Spitalul clinic universitar Bucureşti, după deducerea

cheltuielilor lunare cu salariile şi utilităţile, pentru acoperirea cheltuielilor

curente cu serviciile medicale rămân aproximativ 2 miliarde lei, sumă care este

total insuficientă; organele de control ale Casei Naţionale de Asigurări de

Sănătate au dat dovadă de lipsă de profesionalism şi, în mod sistematic,

urmăresc ”eventualele” greşeli pentru a da vina pe managerii de spital şi pentru

a acoperi adevărata cauză a crizei din sistem, subfinanţarea cronică a spitalelor;
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- În ultimii 4 ani, Ministerul Sănătăţii nu a avut nici o strategie în

domeniul spitalelor; deşi s-a solicitat Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

introducerea bugetelor multianuale, se apelează, în continuare, la bugetul fix

care nu ţine seama de necesităţile reale ale spitalelor; listele elaborate de

Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Sănătate care cuprind punctajul

DRG şi indicii de complexitate “case.mix”, subevaluează actul medical şi

reprezintă o metodă de subfinanţare a spitalelor.

În finalul acestor audieri şi discuţii dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei a concluzionat următoarele:

- neplata, la timp, a drepturilor salariale este o consecinţă a suferinţei

sistemului sanitar, datorată subfinanţării cronice;

- Legea spitalelor nr.270/2003 cu modificările ulterioare, aflată în

dezbaterea comisiei, s-a dovedit a fi corectă; realitatea a dovedit că managerul

general al spitalului trebuie să fie, în mod obligatoriu, de profesie medic;

- implementarea sistemului de evaluare DRG, fără a ţine seamă de

realităţile din spitalele din România s-a dovedit a fi falimentară; acest sistem a

fost implementat, la insistenţele Ministerului Finanţelor Publice , pentru a bloca

şi limita finanţarea spitalelor; acest sistem de punctaj DRG este aberant şi pune

în pericol asistenţa medicală de specialitate în pediatrie, obstetrică şi

ginecologie;

- deoarece actualul sistem de punctaj DRG pune în pericol viaţa

sistemului sanitar, Comisia pentru sănătate şi familie va convoca toţi factorii

responsabili cu implementarea sistemului şi directorii de spitale pentru a corecta

aceste grave distorsiuni; 

- plata , la timp, a drepturilor salariale pentru personalul sanitar,

reprezintă o obligaţie şi, în consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie atrage

în mod serios atenţia celor răspunzători pentru ca aceste stări conflictuale să nu

se mai repete.
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La punctul al doilea al ordinii de zi,  Comisia pentru sănătate şi familie a

procedat la examinarea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.30/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.170/1999 privind acordarea , în mod gratuit, a asistenţei medicale,

medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în

legi speciale.

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

prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr.170/1999 privind acordarea, în mod  gratuit, a

asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de

persoane prevăzute în legi speciale, în sensul precizării clare a serviciilor

medicale care se acordă acestor categorii de asiguraţi şi care pot fi suportate din

Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate .

De prevederile prezentei ordonanţe beneficiază:

- persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă,

marii mutilaţi, răniţii,urmaşii şi părinţii celor care au decedat ca urmare a

participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, persoanele

care au fost reţinute în perioada 16 – 22 decembrie 1989 ca urmare a participării

la acţiunile pentru victoria revoluţiei, precum şi  persoanele care, în perioada 16

– 25 decembrie 1989 s-au remarcat prin fapte deosebite în lupta pentru victoria

revoluţiei şi care deţin titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din

Decembrie 1989;

- veteranii de război şi văduvele de război;

- persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu

începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinătate ori

constituite în prizonieri;

- persoanele persecutate, din motive etnice, de către regimurile

instaurate în România , cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie

1945;
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- persoanele cu handicap;

- persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei

Generale a Serviciului Muncii,  în perioada 1950 – 1961.

Având în vedere impactul acestor sume asupra Fondului naţional unic de

asigurări sociale de sănătate , prin prezenta ordonanţă se modifică prevederile

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.170/1999 în sensul precizării clare a

serviciilor medicale care se acordă categoriilor respective de asiguraţi şi care, pe

cale de consecinţă, vor fi suportate din acest fond.

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, să supună

spre dezbatere şi adoptare Plenului Camerei Deputaţilor, proiectul de Lege

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2004 pentru modificarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.170/1999 privind acordarea , în mod

gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele

categorii de persoane prevăzute în legi speciale, în forma adoptată de Senat

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

trecut la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de Lege privind siguranţa

alimentelor, adoptat de către Senat.

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

contextul accelerării procesului de pregătire pentru aderare la structurile

europene, transpunerea legislaţiei comunitare constituie o prioritate  pentru

alinierea sectorului alimentar la cerinţele europene. Siguranţa alimentelor şi

punerea în aplicare a normelor care reglementează acest domeniu reprezintă o

cerinţă obligatorie pentru aderarea României la Uniunea Europeană , unde nu

există toleranţă faţă de abaterile de la aceste norme sau standarde.

Având în vedere angajamentele României, recomandările Comisiei

Europene şi necesitatea transpunerii în legislaţia naţională , cu prioritate,  a

actelor normative comunitare care reglementează în mod unitar domeniul

agroalimentar, a fost necesară elaborarea unei legi cadru privind siguranţa
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alimentelor.

Acest cadru trebuie să ia în considerare toate aspectele filierei producţiei

alimentare, de la producţia primară şi producţia de nutreţuri pentru animale,

până la vânzarea şi oferirea de alimente către consumatori, deoarece toate aceste

elemente pot avea un impact potenţial asupra siguranţei alimentelor şi a sănătăţii

populaţiei.

Respectarea normelor privind siguranţa alimentelor constituie un aspect

esenţial al pieţei interne şi contribuie,  într-o manieră  semnificativă, la

asigurarea sănătăţii şi bunăstării populaţiei, precum şi la interesele sociale şi

economice ale acesteia.

În vederea asigurării funcţionării adecvate a pieţei şi protejării sănătăţii

oamenilor şi bunăstării animalelor, experienţa a arătat că este necesară adoptarea

de măsuri legislative şi instituţionale privind siguranţa alimentelor, prin care se

dezvoltă sisteme  de identificare şi soluţionare a problemelor specifice.

Abordarea unitară, şi în România, a conceptului privind siguranţa

alimentelor va conduce la creşterea încrederii consumatorilor faţă de produsele

alimentare realizate pe piaţă, inclusiv faţă de producţia internă.

Proiectul de lege are la bază Reglementarea (CE) nr.178/2002 a

Parlamentului şi Comisiei Uniunii Europene , care stabileşte principiile şi

prevederile generale ale legislaţiei alimentare şi cerinţele privind siguranţa

alimentelor şi a fost elaborat de către autorităţile cu responsabilităţi în domeniul

siguranţei alimentelor, respectiv Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi

Mediului, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia

Consumatorilor.

Proiectul de lege conţine normele de bază care  permit asigurarea unui

nivel înalt de protecţie a sănătăţii oamenilor şi intereselor consumatorilor în ceea

ce priveşte alimentele.

De asemenea, stabileşte principii şi responsabilităţi, mijloace de a asigura

o bază ştiinţifică solidă, cerinţe şi proceduri organizatorice eficiente pentru a
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susţine luarea celor mai potrivite decizii care se aplică alimentelor şi

nutreţurilor, la toate etapele producţiei, prelucrării, distribuţiei şi comercializării.

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate,

să avizeze favorabil proiectul de Lege privind siguranţa alimentelor, în forma

adoptată de către Senat.

În continuare, Comisia pentru sănătate şi familie a examinat o serie de noi

propuneri înaintate de către Ministerul Sănătăţii şi care vizează proiectul de

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.40/2004 pentru modificarea şi

completarea Legii spitalelor nr.270/2003, adoptat de către Senat.

Comisia a aprobat, în unanimitate, aceste propuneri pe care  şi le-a însuşit

ca amendamente la proiectul de lege.

Aceste noi amendamente au ca obiect:

- reformularea mai clară a definiţiilor privind spitalul clinic,

institutele şi centrele medicale clinice;

- incompatibilităţile cu calitatea de membru în Comisia Naţională de

acreditare a Spitalelor;

- conducerea executivă a spitalelor publice, cu un număr mai mic de

200 de paturi;

- validarea componenţei nominale a consiliului de administraţie a

spitalelor publice;

- condiţiile care trebuiesc îndeplinite de către candidaţii la funcţia de

director general în institutele şi centrele medicale clinice;

- finanţarea unor cheltuieli de întreţinere şi gospodărire, reparaţii,

consolidare, extindere, modernizare şi finalizare a construcţiilor, pentru unităţile

sanitare publice de interes judeţean sau local.

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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