
SINTEZA
lucrªrilor Comisiei din data de 3.12.1997

Comisia pentru sªnªtate ”i familie a Camerei Deputaþilor împreunª cu
Comisia pentru sªnªtate, ecologie ”i sport a Senatului ”i-au desfª”urat lucrªrile în ziua
de 3.12.1997 între orele 10,00 - 13,00, având urmªtoarea ordine de zi:

1. Audierea prof.dr. Ion Victor Bruckner în vederea acordªrii avizului
pentru investirea ca ministru al sªnªtªþii.

Au participat din partea Guvernului, dl.dep.dr.Opri” Remus - secretar
general al Guvernului, membru al Comisiei pentru sªnªtate ”i familie din Camera
Deputaþilor.

Domnul prof.dr.Ion Victor Bruckner a fªcut o prezentare a programului
de reformª sanitarª, care au ca obiectiv principal reformarea sistemului de sªnªtate,
printr-o schimbare structuralª esenþialª a acestui sistem.

Se va acorda o deosebitª atenþie ameliorªrii, în mod constant a calitªþii
îngrijirilor acordate, inclusiv raportul cost-eficacitate. Reforma trebuie sª facª obiectul
unei supravegheri ”i unei evaluªri permanente care sª opereze în mod transparent
pentru public.

In viitorul sistem se vor identifica ”i încuraja categoriile profesionale care
vor face parte din echipe pluridisciplinare, avându-se în vedere o viziune mai largª
decât cea a îngrijirilor curative tradiþionale în procesul de formare de bazª, specializatª
”i continuª.

Noul sistem va dispune de sisteme de informaþie care sª sprijine
indicatorii de calitate a îngrijirilor.
La discuþii pe marginea prezentªrii au luat cuvântul majoritatea domnilor parlamentari.
Domnii parlamentari au formulat o serie de sugestii ”i observaþii cu privire la
continuarea programului de reformª sanitarª.
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Domnului prof.dr.Ion Bruckner a rªspuns întrebªrilor formulate de cªtre
membrii comisiilor.

S-a apreciat în mod deosebit programul prezentat de dl.prof.dr.Ion Victor
Brickner privind reforma sanitarª, în care un accent deosebit se va pune pe asistenþa
medicalª profilacticª, pe modul de organizare a serviciilor de sªnªtate. De asemenea s-
a apreciat prestaþia deosebitª a domnului prof.dr. Ion Victor Bruckner, care este o
personalitate medicalª foarte bine conturatª.

In urma dezbaterilor, comisiile reunite au votat în unanimitate acordarea
avizului favorabil pentru investirea ca ministru al sªnªtªþii pe domnul prof.dr.Ion
Victor Bruckner.

Din numªrul total al membrilor comisiilor (14-Camera Deputaþilor; 8 -
Senat) au absentat (3), dupª cum urmeazª: dr.Drago” Liviu (Grupul Parlamentar PNL
al Camerei Deputaþilor), dr.Dumitrean Bazil (Grupul Parlamentar al PNÞCD-Civic-
Ecologist al Camerei Deputaþilor) ”i dl.dr.Bogdan Marinescu (Grupul Parlamentar
USD-PD al Senatului).

PRE“EDINTE,
Dep.dr.Ion Berciu


