
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie           Bucureşti, 21.03.2001
                                                                                       Nr. 332/XVIII/8

PROCES VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 21.03.2001

La lucrările comisiei sunt prezenţi 10 deputaţi, fiind absenţi motivat 5.

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: domnul prof.dr.Cezar

Macarie, secretar de stat la Ministerul Sănătăţii şi Familiei ,doamna Elena

Ierhan , director la Ministerul Sănătăţii şi Familiei , domnul senator

prof.dr.Pop D.Popa, domnul Traian Voinea, director la Casa Naţională de

Asigurări de Sănătate , domnul conf.dr.Mircea Cinteză, preşedinte al

Colegiului Medicilor din România, domnul prof.dr.Dumitru Lupuleasa,

preşedinte al Colegiului Farmaciştilor din România, domnul prof.dr.Ionel

Sinescu, director medical al Spitalului Clinic Fundeni, domnul prof.dr. Irinel

Popescu, director medical al Spitalului Clinic Fundeni, , domnul prof.dr.Paul

Stoicescu, director al Institutului de Ftiziologie �Marius Nasta�.

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

preşedintele comisiei .

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi:
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1. Audierea domnului prof.dr.Cezar Macarie, secretar de stat la

Ministerul Sănătăţii şi Familiei , domnului senator prof.dr.Pop D.Popa,

domnului prof.dr.Eugeniu Ţurlea, preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări

de Sănătate , domnului conf.dr.Mircea Cinteză, preşedinte al Colegiului

Medicilor din România, domnului prof.dr.Dumitru Lupuleasa, preşedinte al

Colegiului Farmaciştilor din România, domnului prof.dr.Ionel Sinescu,

director medical al Spitalului Clinic Fundeni, domnului prof.dr. Irinel

Popescu, director medical al Spitalului Clinic Fundeni, domnului general de

divizie conf.dr.Ion Ţintoiu, director al Centrului Clinic de Urgenţe de Boli

Cardiovasculare al Armatei, domnului prof.dr.Paul Stoicescu, director al

Institutului de Ftiziologie �Marius Nasta� asupra modalităţilor de

îmbunătăţire a Contractului � cadru pentru anul 2001 şi a acordării

medicamentelor compensate şi gratuite.

2. Dezbateri,  pe fond, asupra proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei Guvernului  nr.53/2000 privind obligativitatea

raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor (sesizare în fond).

3. Dezbateri, pe fond, asupra proiectului de Lege privind

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.108/1999 pentru modificarea şi

completarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea

contravenţiilor la normele de igienă şi sănătate publică (sesizare în fond).

4. Dezbateri, pe fond, asupra proiectului de Lege privind

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.103/2000 pentru modificarea Legii
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nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de

igienă şi sănătate publică ( sesizare în fond).

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, prezintă invitaţii

participanţi la discuţii, după care face  o prezentare a motivelor care au stat

la baza acestei audieri.

În cadrul audierilor, care au avut loc cu ocazia discutării proiectului de

buget de stat pe anul 2001, precum şi în cadrul ultimei şedinţe a comisiei din

data de 14.03.2001, s-au constatat o serie de imperfecţiuni în procedura de

prescriere şi eliberare a medicamentelor cu sau fără contribuţie personală a

asiguraţilor, precum şi a modului de acordare a asistenţei medicale în

conformitate cu prevederile cuprinse în Contractul � Cadru pe anul 2001. În

consecinţă, la propunerea domnului dep.dr.Ovidiu Brânzan, vicepreşedinte

al comisiei, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, ca

să se organizeze prezenta audiere.

1. Din studierea amănunţită a prevederilor cuprinse în Contractul

� Cadru rezultă o serie de imperfecţiuni care se manifestă sub forma unui

cerc vicios. În timp ce, pentru cei implicaţi în desfăşurarea actului medical,

nu se constată nici o cointeresare de ordin material, se poate observa o

tendinţă de uniformizare a recunoaşterii rezultatelor obţinute. Astfel, un

medic chirurg, profesor universitar, şef de secţie într-un spital clinic

universitar, care efectuează  în mod curent transplantul renal, are acelaşi

nivel de salarizare cu al unui medic specialist din cadrul unui spital judeţean.

Sistemul actual de punctaj nu ţine seama de nivelul de responsabilitate ce

decurge din valoarea actului medical. În acest caz, o fractură cu deplasare de

scapula cominutivă, care a necesitat o intervenţie chirurgicală de 5 ore şi

jumătate, dispune de 12 puncte. Este evident că acest punctaj nu reflectă

valoarea reală a actului medical.
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Se impune, de asemenea, negocierea valorii acestor puncte numai

după o strictă ierarhizare a categoriilor de manoperă care se efectuează.

2. Pentru a înlătura aceste imperfecţiuni, este obligatorie o nouă

ierarhizare a unităţilor spitaliceşti. Acest lucru se reflectă în tabelul

cuprinzând valoarea zilei de spitalizare în care se înregistrează, pentru unele

specialităţi medicale, valori inferioare pentru spitalele clinice care sunt şi

centre universitare în comparaţie cu  unele spitale judeţene. Această

abordare este incorectă.

3. Pe de altă parte, creşterea cotelor procentuale, reprezentând

cheltuielile pentru serviciile destinate fiecărui domeniu al asistenţei

medicale, aşa cum se poate observa în Contractul � Cadru, are loc în

favoarea asistenţei medicale primare, în comparaţie cu serviciile medicale

spitaliceşti.

4. În problema eliberării de medicamente compensate şi gratuite,

plafonarea valorică la un milion de lei pe reţetă, reprezintă un act

iresponsabil care nu ţine seama nici de specificul bolilor şi nici de

particularităţile pacienţilor. Există numeroase scrisori şi memorii din

teritoriu care ne sesizează situaţii dramatice privind imposibilitatea accesului

la medicaţia corespunzătoare, prin omiterea acestor medicamente de pe lista

medicamentelor cu sau fără contribuţie personală. În această situaţie se află

numeroşi bolnavi operaţi pe cord, bolnavii de TBC şi bolnavii care au suferit

operaţii de transplant. Din nefericire, adresele înaintate de către comisie în

susţinerea acestor cauze, au căpătat răspunsuri inexacte sau lipsite de

responsabilitate.

În finalul acestei prezentări, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei , roagă pe invitaţi să-şi exprime poziţiile, care reprezintă surse

autorizate de informare,  în vederea creării cadrului legislativ corespunzător.
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Dl.conf.dr.Mircea Cinteză, în calitate de preşedinte al Colegiului

Medicilor din România şi coautor al Contractului � Cadru , oferă explicaţii

privind unele probleme care au fost semnalate.

Punctajul pentru manevrele din ambulator nu sunt atât de importante,

iar manevrele din spital nu pot fi cuantificate şi nici acoperite valoric.

Această listă, care face obiectul Contractului � Cadru , este rodul unor

discuţii dificile între reprezentanţii celor 40 de specialităţi medicale.

Ambulatorul de specialitate este punctul slab din cauza situaţiei juridice a

cabinetelor medicale. Medicii nu pot face investiţii în cadrul acestor cabinete

atât timp cât nu sunt proprietarii legali ai acestora. Procentele mai

mari,acordate  pentru ambulator reprezintă rezultatul acestui fenomen. Ar fi

fost necesară stabilirea unor facilităţi fiscale pentru susţinerea acestor

cabinete.

În cadrul Contractului � Cadru pe anul 2001, procentele au fost

înlocuite cu intervale la nivel naţional, aceste cheltuieli urmând a fi stabilite

de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate .

Negocierea valorii punctului este o problemă sensibilă deoarece, în

realitate, valoarea punctului ar trebui să aibă o limită minimă admisibilă. Din

cauza blocării sumelor la buget şi în Trezorerie, valoarea reală a punctului

nu a fost respectată. Mai mult, unele case de asigurări de sănătate judeţene

şi-au depăşit atribuţiile şi au aplicat un sistem de punctaj diferit.

Cota de 8 % privind medicamentele şi materialele specifice utilizate în

spitale pentru TBC, HIV/SIDA, oncologie, diabet, etc. se referă la derularea

programelor naţionale specifice în cadrul spitalelor. Ierarhizarea, la plată, a

spitalelor reprezintă exclusiv decizia compartimentului contabil al Casei

Naţionale de Asigurări de Sănătate . În principiu există o logică în sensul că

există unele spitale judeţene axate pe o anumită specialitate şi care au primit
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mai mulţi bani decât unele spitale clinice care deţin toate specialităţile

medicale. Au existat argumente în susţinerea acestei ierarhizări care nu este

nici pe departe perfectă.

Compensarea medicamentelor reprezintă un aspect public care iese în

evidenţă şi ţine seama de banii disponibili şi de regulile prevăzute în

Contractul � Cadru . În teritoriu aceste reglementări au căpătat un caracter

arbitrar. Limita de un milion de lei, a medicamentaţiei recomandate pe o

reţetă, este rezultatul veniturilor mici de care se dispune. Aceste plafoane

sunt orientative. Medicii specialişti din cadrul spitalului sau din ambulatorul

de specialitate nu pot elibera reţete gratuite sau compensate. În aceste

condiţii, bolnavul este plimbat până la medicul de familie. Răspunderea

medicală este individuală şi tocmai de aceea ar trebui să se permită fiecărui

medic să elibereze aceste reţete.

În privinţa medicamentelor imunopresoare şi pentru tratamentul TBC,

domnia sa afirmă că acestea se află înscrise pe lista medicamentelor gratuite

şi se acordă în mod nediscriminatoriu.

În finalul expunerii, dl.conf.dr.Mircea Cinteză, preşedinte al

Colegiului Medicilor din România, afirmă că este mulţumit de prevederile

Contractului � Cadru pe anul 2001, cu excepţia punctelor slabe prezentate.

În continuare, ia cuvântul dl.senator prof.dr.Pop D.Popa care arată că,

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim a punctat o serie de probleme care ar trebui să fie

soluţionate. Sistemul de nivelare al salariilor, aplicat în trecut, nu a fost

benefic pentru stimularea personalului medical.

În timp ce populaţia salariată şi-a plătit cotele de asigurare pentru

sănătate, marile întreprinderi industriale nu au fost buni platnici. Ar trebui

găsite mijloace coercitive pentru strângerea sumelor restante. Statul are

responsabilitatea repartizării fondurilor. Fostele guverne au strâns banii dar
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i-au folosit în alte scopuri cu complicitatea Ministerului de Finanţe,

folosindu-se de ordonanţe şi hotărâri de guvern. Ordonator principal de

credite trebuie  să fie preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate .

În condiţiile în care ,Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu poate ţine

banii decât în Trezorerie, domnia sa propune să se solicite Guvernului o

dobândă bancară de 34 � 36 % pentru aceste depozite. Numai Consiliul de

administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate este în măsură să

dispună de  plafonul de venituri şi cheltuieli din cadrul Fondului de asigurări

sociale de sănătate. Numai în aceste condiţii spitalele vor dispune de

fondurile necesare, asiguraţii de medicamente, iar medicii de venituri

decente. Există o multitudine de medicamente, vitale pentru pacienţi, care nu

sunt compensate şi care au un preţ foarte ridicat. Domnia sa propune să

formeze colective de specialişti, pentru toate problemele, care să decidă

asupra conţinutului  listei de medicamente compensate şi gratuite.

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

Contractul � Cadru este finalizat şi semnat, ar fi necesară constituirea unei

forme de organizare a furnizorilor de servicii medicale ,care să fie consultată

asupra problemelor majore. Comisiile de specialitate ale Ministerului

Sănătăţii şi Familiei  ar trebui să se pronunţe asupra listei de medicamente

compensate şi gratuite. În schimb, bolile profesionale au fost omise  din lista

acestor boli.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru arată că, deşi în anul 2000

punctul a valorat 3.600 lei, în acest an valoarea punctului a fost stabilită la

2.400 lei. Nu au fost efectuate corelările pentru lunile octombrie, noiembrie

şi decembrie 2000 şi în aceste condiţii medicii de familie vor trebui să

plătească impozite foarte mari. Medicii sunt nemulţumiţi în privinţa

secretomaniei care se manifestă în jurul valorii punctului. În ambulatorul de
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specialitate medicii se descurcă cum pot. Unii dintre aceştia ar fi făcut

investiţii, dar nu cunosc sumele pe care le vor primi de la casele de asigurări

de sănătate. În aceste condiţii nu îţi pot face planuri. Medicii din spitale au

deja un statut şi în consecinţă medicii din ambulatorul de specialitate ar

trebui sprijiniţi, ca şi medicii de familie. Aceste divergenţe ar trebui să

dispară. În ceea ce priveşte problema medicamentelor, plafonul de un milion

este decent, însă ar trebui să se prevadă o modalitate privind echilibrarea

depăşirilor valorice a acestor reţete.

În continuare, dl.dep.Gheorghe Popescu doreşte răspuns la

următoarele întrebări :

- dacă la calculul valoric al zilei de spitalizare s-au avut în vedere

şi alte elemente în afară de valoarea medicaţiei prrescrise;

-      cum s-a ajuns la diferenţierea valorică a zilei de spitalizare;

- dacă au fost consultaţi domnii profesori medici, care efectuează

operaţii de transplant, la stabilirea listei de medicamente compensate şi

gratuite.

Dl.dep.farm.Ion Burnei doreşte ca toţi medicii specialişti să aibă

dreptul de a  prescrie medicamente compensate şi gratuite, iar preţul

medicamentelor să se stabilească la nivelul preţului cu amănuntul. Domnia

sa solicită Ministerului  Sănătăţii şi Familiei emiterea, cât mai rapidă, a

normelor de aplicare a Legii spitalelor.

Dl.prof.dr.Paul Stoicescu face referire la activitatea de profilaxie şi

tratament a tuberculozei şi arată că, problema achiziţionării şi distribuirii

medicamentelor pentru tuberculoză a suscitat multe discuţii, mai ales că

preţul acestora depăşeşte 30 de miliarde lei pe an. Părerea domniei sale este

că aceste medicamente nu trebuiesc distribuite prin reţeaua farmaceutică

privată şi în consecinţă, costul acestor medicamente va putea să scadă
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simţitor. Sumele economisite ar putea fi dirijate către alte componente ale

acestui program. Această propunere a fost agreată de Casa Naţională de

Asigurări de Sănătate şi respinsă de Colegiul Farmaciştilor din România.

Referindu-se la aceeaşi problemă, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei subliniază că, în prezent, incidenţa tuberculozei ne

situează pe primul loc în Europa. Deoarece fondurile pentru susţinerea

acestui program sunt insuficiente, bolnavii cronici nu primesc

medicamentele compensate şi gratuite necesare.

Dl.prof.dr.Ionel Sinescu apreciază faptul că, în acest an, Ministerul

Sănătăţii şi Familiei a aprobat fondurile necesare derulării programului

naţional pentru transplant. În privinţa programului de nefrologie, Ministerul

Sănătăţii şi Familiei a cerut revizuirea listei de medicamente compensate şi

gratuite.

În continuare, dl.prof.dr.Irinel Popescu se declară nemulţumit de

faptul că, deşi este în vigoare, Legea spitalelor nu se aplică. Trebuie găsit un

sistem realist de finanţare al spitalelor. În ceea ce priveşte programul de

transplant hepatic, comisia de specialitate din cadrul Ministerului  Sănătăţii

şi Familiei nu a prea lucrat. În program trebuiesc introduse şi cheltuielile

privind investigaţiile postoperatorii, investigaţii de laborator şi imagistice.

Dl.prof.dr.Dumitru Lupuleasa arată, în continuare, că au existat

numeroase piedici privind compensarea medicamentelor. Modalitatea de

aplicare a preţului de referinţă a avut mult de suferit. În ţările unde s-a

aplicat acest sistem nu s-a prevăzut participarea financiară a asiguratului. În

ceea ce priveşte lista medicamentelor compensate au existat mari fluctuaţii

de la an la an. La nivelul Ministerului  Sănătăţii şi Familiei s-au făcut unele

propuneri privind înfiinţarea comisiei de transparenţă şi a unei comisii

economice în domeniul medicamentului. Pentru medicamentele din
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programele de sănătate, ar exista posiblitatea organizării unei licitaţii la nivel

naţional, dirijată de UNIFARM, care se află în subordinea Ministerului

Sănătăţii şi Familiei .

Există unele boli, arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei , care nu au regim compensat, acest lucru fiind vizibil în

numeroasele sesizări adresate comisiei. O gravă omisiune o reprezintă lipsa,

din lista de boli care beneficiază de medicamente compensate şi gratuite, a

bolilor profesionale. Acesta este unul dintre motivele pentru care s-a

organizat prezenta audiere şi care are ca scop inventarierea problemelor

specifice şi soluţionarea acestora prin crearea cadrului legislativ necesar.

Dl.prof.dr.Cezar Macarie, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii şi

Familiei atrage atenţia asupra faptului că bugetul Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate trebuie să fie echilibrat, astfel încât să poată răspunde

necesităţii serviciilor de sănătate. Aşa după cum rezultă din prevederile

Contractului � Cadru există o tendinţă de nivelare în detrimentul calităţii

serviciilor medicale.

În ceea ce priveşte calitatea şi capacitatea pe care o are asistenţa

primară în acoperirea teritoriului, aceasta nu corespunde realităţii. Medicii

de familie trebuiesc stimulaţi pentru a face efortul de a descoperi şi trata şi

acele  cazuri necuprinse în evidenţe. Asistenţa ambulatorie are grave lacune

de încadrare, funcţionare şi de dotare. În domeniul politicii medicamentului,

trebuie acţionat pentru preluarea integrală a prevederilor practicii europene

în domeniu. Derularea activităţii de asistenţă spitalicească este încetinită de

reguli formale şi greu de aplicat. În Contractul � Cadru multe lucruri nu pot

fi schimbate decât prin modificarea prevederilor Legii nr.145/1997 privind

asigurările sociale de sănătate.
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În finalul dezbaterilor, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei a punctat următoarele concluzii:

1. Trebuie găsite soluţii legislative prin care să se elimine

autonomia caselor de asigurări judeţene, fapt care a cauzat dezordine în

cadrul sistemului sanitar.

2. Este necesară actualizarea cadrului legislativ actual, cu referire

directă la Legea nr.74/1995 privind  exercitarea profesiunii de medic,

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului  Medicilor din România, a

Legii spitalelor nr.100/1998 precum şi a Legii nr.145/1997 a asigurărilor

sociale de sănătate, implicit a prevederilor referitoare la Contractul � Cadru .

3. Trebuie gândită o nouă politică de finanţare a spitalelor care să

fie corepunzătoare unei ierarhizări valorice a acestor unităţi sanitare.

4. Medicii din spitale trebuie să-şi schimbe statutul de salariat

bugetar, salarizarea actuală fiind discrepantă.

5. În domeniul medicamentului :

- lista de medicamente compensate  şi gratuite trebuie să

devină accesibilă pentru toate categoriile de bolnavi;

- este necesară revizuirea plafonului valoric de 1 milion lei

pe reţetă şi găsirea unor soluţii pentru asigurarea medicamentaţiei

corespunzătoare pentru fiecare afecţiune;

- medicii specialişti din ambulator trebuie să aibă dreptul

de a emite reţete compensate şi gratuite;

- preţul de referinţă al medicamentelor reprezintă o iluzie,

transparenţa este esenţială şi în acest context, preţul de referinţă şi preţul cu

amănuntul trebuie să facă obiectul unei discuţii ulterioare cu specialiştii din

domeniu.
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6. Comisia pentru sănătate şi familie va întocmi o sinteză a

problematicii discutate, cu ocazia acestei audieri, care va fi trimisă, spre

analiză, tuturor factorilor decizionali respectiv Ministerului  Sănătăţii şi

Familiei , Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Colegiului Medicilor

din România.

 Textul integral , al audierilor care au avut loc, face obiectul

stenogramei care este anexată la prezentul proces verbal.

La punctul al doilea al ordinii de zi , dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei prezintă proiectul de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi

a efectuării vaccinărilor.

În cadrul dezbaterilor, care au avut loc în continuare, s-a avut în

vedere că activitatea de imunizare face obiectul unuia dintre programele

naţionale de sănătate. Strategia de implementare a acestui program se

bazează pe garantarea şi funcţionarea unei reţele de vaccinare pe întreg

teritoriu ţării.

Prezenta ordonanţă instituie obligativitatea efectuării vaccinării

copiilor de către medicii de familie, indiferent de forma de organizare a

asistenţei medicale primare. Supravegherea şi monitorizarea îndeplinirii

acestor obligaţii se realizează prin registrul unic de vaccinări, la nivelul

fiecărui cabinet al medicului de familie, precum şi prin introducerea

carnetului de vaccinări ca document de evidenţă primară. În completare,

ordonanţa instituie şi obligativitatea raportării tuturor bolilor transmisibile şi

netransmisibile.

De asemenea, s-a avut în vedere sancţionarea contravenţională a

cazurilor de neraportare a bolilor transmisibile şi netransmisibile, precum şi

neefectuarea vaccinărilor de către medicii de familie.
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În finalul dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a acordat, în

unanimitate, un vot favorabil proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi

a efectuării vaccinărilor, cu amendamentele care vor face obiectul raportului

întocmit de comisie.

La punctul al treilea al ordinii de zi s-au continuat dezbaterile pe

articole asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.108/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/1994 privind

stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de igienă şi sănătate

publică. Discuţiile  s-au oprit la articolul 3.

                                                PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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