
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

    Comisia pentru sănătate şi familie       Bucureşti,22.02.2001
                                                                              Nr.132/XVIII/8

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din data de  21.02.2001

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în
ziua de 21.02.2001, între orele 8,30-15,30, având următoarea ordine de zi:

1.Audieri preliminare privind fundamentarea bugetului de
stat, prin prisma prevederilor stipulate în Legea nr.145/1997 a asigurărilor
sociale de sănătate, Legea nr.100/1998 privind asistenţa de sănătate
publică şi Ordonanţa Guvernului nr.22/1992 privind finanţarea ocrotirii
sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare prin Ordonanţa
Guvernului nr.109/1999, Ordonanţa Guvernului nr.51/2000 şi Ordonanţa
Guvernului nr.135/2000 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii.

2. Continuarea dezbaterilor pe articole asupra proiectului de
Lege privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Colegiului Asistenţilor Medicali din România
(raportul nr.140/XVIII/8 din 12.06.2000, retrimis la comisie).

3. Dezbaterea pe articole asupra proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.56/1998 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Casei de Asigurări de Sănătate a Apărăriii,
Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti (sesizare
în fond)
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4. Dezbaterea pe articole asupra proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.125/1998 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului
(raportul nr.318/XXXVI/8 din 23.11.1999, retrimis la comisie).

La punctul 1 al ordinei de zi au participat un număr de 23
invitaţi: reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi Familiei, reprezentanţi ai
Ministerului Finanţelor Publice, reprezentanţi ai Casei Naţionale de
Asigurări Sociale de Sănătate, ai Colegiului Medicilor din România,
Colegiului Farmaciştilor din România şi medici cu responsabilităţi din
sistemul sanitar.

Comisia pentru sănătate şi familie, prin preşedintele comisiei
prezintă obiectul şi motivele care au stat la baza acestei audieri şi anume:

1. numai o cunoaştere corectă a situaţiei din cadrul
sistemului sanitar poate să stea la baza întocmirii schiţei de buget pentru
anul 2001;

2. situaţiile comparative prezentate pentru ultimii 2 ani
arată că, în valoare reală prevederile bugetare pentru sănătate aprobate
pentru anul 2000 (0,61% din PIB) sunt mai mici faţă de 1999 (0,78% din
PIB).

Astfel, faţă de 12.501,7 miliarde lei solicitate de Ministerul
Sănătăţii şi Familiei pe anul 2000, pe următoarea structură de cheltuieli,
arătată mai jos, prin Legea bugetului de stat pe anul 2000, nr.76/2000 s-a
aprobat suma de 4.433,3 miliarde lei, deci în proporţie de 35,46%, o
diminuare faţă de solicitări în sumă de 8.068,3 miliarde lei, pe următoarea
structură de cheltuieli:

SOLICITAT
M.S.F.2000

APROBAT
L.76/2000

DIFERENŢA

1.Cheltuieli curente 9.550,4 2.834,5 6.715,9
         din care :
-Cheltuieli de personal 878,3 618,4 259,9
-Cheltuieli materiale şi
servicii 2.610,1 1.012,3 1.597,8
-Transferuri
- Subvenţii

6.061,9
-

1.201,7
2,0

4.860,2
- 2,0

2.Cheltuieli de capital 1.891,1 540,6 1.350,5
3.Rambursări de
credite, plăţi de
dobânzi şi comisioane
la credite 622,3 620,4 1,9
4.Intrări de credite
externe 437,9 437,9 -
TOTAL: 12.501,7 4.433,4 8.068,3
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3. alocaţiile din PIB, în creştere procentuală, chiar în
condiţiile intrării în circuitul financiar a fondului de asigurări sociale de
sănătate, situează România pe penultimul loc între ţările Europene şi pe
ultimul loc între ţările est Europene în ceea ce priveşte cheltuielile pentru
sănătate în $/locuitor (60$ USA);

4. cu toate că sănătatea constituie o prioritate de rang
înalt, în condiţiile în care se manifestă o stare de sănătate precară a
populaţiei, din anul 1990 şi până în prezent statisticile arată că, de fiecare
dată bugetul de stat pentru sănătate s-a situat sub solicitările Ministerului
Sănătăţii şi Familiei;

5. înrăutăţirea condiţiilor sociale şi a alocaţiilor bugetare
insuficiente, inclusiv pentru programele de sănătate (cca 20-25% faţă de
estimările comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei)
au condus la deteriorarea continuă a indicatorilor pentru sănătate. Astfel
se constată sporirea numărului de bolnavi cu afecţiuni cardiovasculare;
proliferarea bolilor ca: tuberculoză, sifilis, SIDA; apariţia unor boli foarte
rare în alte ţări europene ca: leptospiroza, lamblioza; creşterea continuă a
ratei morbidităţii şi mortalităţii şi menţinerea unei incidenţe ridicate prin
bolile venerice; hepatita virală şi dezinteria;

6. negestionarea integrală a sumelor provenite din
contribuţiile la fondul de asigurări sociale de sănătate de către Casa
Naţională de Asigurări Sociale de Sănătate a condus la colapsul
sistemului de sănătate. Un aspect relevant este neplata datoriilor către
furnizorii de medicamente şi materiale sanitare, care se ridică la suma de
aprox.2.200 miliarde lei, chiar dacă Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate a înregistrat la sfârşitul anului 2000  un excedent care nu a fost
cheltuit.

Audierea invitaţilor a relevat următoarele:
Ministerul Sănătăţii şi Familiei a formulat propunerile de

buget în urma analizei indicatorilor macroeconomici de influenţă a
bugetului. Nu s-au prezentat date concrete, cifrele sunt încă în discuţie şi
vor fi definitivate în urma unor noi  consultări cu Ministerul Finanţelor
Publice.

Ministerul Sănătăţii şi Familiei, în urma analizei principalilor
indicatori de sănătate a stabilit următoarele obiective, ca priorităţi:

- prevenirea şi tratamentul infecţiei cu virusul HIV/SIDA;
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- acordarea gratuită a laptelui praf pentru copii între 0-1 ani;
- îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă potabilă în
unităţile sanitare.
- prevenirea şi tratamentul bolilor cardiovasculare;
- prevenirea şi tratamentul TBC.

În ce priveşte cheltuielile ,tot prioritar , s-a avut în vedere atât
finanţarea programelor naţionale de sănătate,cât şi lucrări de  consolidare
şi reparaţii a clădirilor.

Pentru anul 2001, Casa Naţională de Asigurări Sociale de Sănătate
a înaintat o propunere de buget după cum urmează: propunerile de venit
prezintă o creştere de 30,2%, comparativ cu anul 2000 şi astfel se t
estimează  o sumă de 37.774 miliarde lei. Cheltuielile totale de 39.568
miliarde lei reprezintă cheltuieli pentru materiale şi prestări servicii
medicale, medicamente, plata rezidenţilor şi pregătirea profesională
continuă (33.652 miliarde lei), datorii către furnizori şi alţi creditori
(40.27 miliarde lei), cheltuieli de administrare şi funcţionare a Casei
Naţionale de Asigurări Sociale de Sănătate (1.322 miliarde lei) şi
implementarea sistemului unic integrat al asigurărilor sociale de sănătate
din România (556 miliarde lei);

Ministerul Finanţelor Publice consideră că veniturile Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate pe anul 2001 nu vor putea fi colectate
la nivelul prognozat de către acesta, deoarece numărul salariaţilor a
scăzut.

S-a constatat că în contul Trezoreriei Statului, la 1.01.2001 se
aflau 6.457 miliarde lei nefolosite, iar în prezent, în urma rectificărilor
bugetare au rămas 808 miliarde lei.

Ceilalţi invitaţi cu răspunderi directe în asistenţa medicală au
subliniat faptul că funcţionarea sistemului sanitar trebuie considerată
prioritate naţională. Totodată au arătat aspecte concrete privind starea
precară a sănătăţii, care înregistrează în România o adevărată
degringoladă. Exemplificăm cu creşterea morbidităţii prin TBC, care se
situează pe primul loc în Europa, datorită subfinanţării. Pentru Programul
naţional de supraveghere şi control al tuberculozei în anul 2000 s-a alocat
numai 200 miliarde lei, cu toate că era necesar un minim de 900 miliarde
lei.

Unul dintre vorbitori a subliniat, ca un paradox, faptul că,
fondul de asigurări de sănătate în România în valoare de 1,7 miliarde $
anual este cea mai mare acumulare de bani pentru sănătate din ţările
Europei de Est şi cu toate acestea, datorită unor defecţiuni legislative, ne
situăm printre ultimele state din regiune în domeniul indicatorilor de
sănătate.Suita acestor exemple este numeroasă.

Pentru remedierea tuturor situaţiilor prezentate comisiei s-au
propus o serie de măsuri:
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1. necesitatea alocării unei cote minime de 4% din PIB
pentru sănătate;

2. reconsiderarea autonomiei Casei Naţionale a Asigurărilor
Sociale de Sănătate, astfel încât aceasta să dispună în orice moment de
banii contribuabililor, aşa după cum arată experienţa statelor europene
unde fiinţează acest sistem, casele de asigurări având autonomie reală şi
supunându-se controlului financiar de stat ;

3. menţinerea în structura bugetară a Ministerului Sănătăţii şi
Familiei a fondului special pentru sănătate, dându-se destinaţia legală;

4. crearea, în structura bugetară a Ministerului Sănătăţii şi
Familiei a unui fond pentru situaţii neprevăzute;

5. stabilirea unei cote din bugetul de stat pentru sănătate în
scopul susţinerii educaţiei continue a personalului medical.;

6. necesitatea păstrării fondului de asigurări sociale de
sănătate în conturi bancare pentru obţinerea unei dobânzi la valoarea
pieţei, în medie de 34% şi nu în Trezoreria statului cu o dobândă de doar
10 %;

7. recuperarea sumelor cuvenite la fondul de asigurări sociale
de sănătate prin executare silită, conform legii;

8. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Casei
Naţionale de Asigurări Sociale de Sănătate de către Parlament, fiind
necesar ca şi Casa Naţională de Asigurări Sociale de Sănătate să fie
subordonată controlului Parlamentului;

9. alocarea unui buget global, corespunzător nevoilor pentru
spitale şi acordarea libertăţii managerului de spital de a dispune de acest
buget, după cum consideră;

10. dezvoltarea sistemului de acordare a asistenţei de urgenţă
prespitalicească;

11. dezafectarea unor spitale cu o activitate ineficientă şi
transformarea acestora în cămine-spital;

12. necesitatea înfiinţării unei comisii de urmărire şi derulare a
creditelor externe pentru anul 2000 ca şi a sumelor licitate câştigate cu
credit guvernamental;

13. necesitatea alocării unui cuantum din bugetul de asigurări
sociale de sănătate pentru cercetarea clinică şi medico-terapeutică, care să
se desfăşoare sub auspiciile Academiei de Ştiinţe Medicale;

14. necesitatea alocării unui procent corespunzător din bugetul
de stat şi din bugetul de asigurări sociale de sănătate pentru programele
naţionale de sănătate;

15. crearea unui fond special pentru situaţii neprevăzute,
apărute pentru achitarea medicamentelor;

În urma dezbaterilor asupra acestui punct al ordinii de zi, din
cuvântul domnilor deputaţi s-au desprins următoarele:
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- necesitatea autonomiei Casei Naţionale de Asigurări Sociale
de Sănătate şi punerea ei sub control parlamentar;

- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Casei
Naţionale de Asigurări Sociale de Sănătate de către Parlament;

- păstrarea fondului de asigurări de sănătate în conturi bancare
şi nu în Trezoreria statului;

- înlocuirea managerului de spital atunci când se constată
disfuncţionalităţi grave în funcţionarea spitalelor;

- organizarea de licitaţii pentru achiziţionarea de
medicamente, pentru a se obţine un preţ cât mai scăzut;

- instituirea unui sistem de subvenţionare pentru
medicamentele eliberate prin farmacii.

În finalul dezbaterilor la acest punct al ordinii de zi,
preşedintele comisiei a sintetizat problematica prezentată şi a
concluzionat următoarele:

- colectarea prin intermediul sistemului de sănătate, a 1,7
miliarde $, annual, reprezintă un paradox datorită faptului că indicatorii
privind situaţia stării de sănătate a populaţiei din România, nu reflectă
nici o îmbunătăţire, ci dimpotrivă o gravă depreciere a acesteia;

- în privinţa finanţării sistemului de sănătate, în comparaţie
cu celelalte ţări europene, România se situează pe ultimul loc, acest fapt
rezultă din analiza comparativă a procentului din PIB alocat pentru
sănătate ;

- cu toate că , anual  se colectează în jur de 1,7 miliarde $,
indicatorii stării de sănătate ne situează pe ultimul loc din Europa ;

- comparativ cu situaţia de anul trecut când Ministerul
Sănătăţii a solicitat o alocaţie bugetară de 12.501,7 miliarde lei şi a primit
4.433,3 miliarde lei, în anul 2001 perspectiva nu este optimistă, ci
dimpotrivă. Se solicită Ministerului Finanţelor Publice o rezolvare
corespunzătoare a acestei situaţii;

- în situaţia în care nu vor fi acordate sumele acoperitoare
funcţionării sistemului sanitar, cele două comisii de specialitate ale
Parlamentului României nu vor acorda aviz favorabil proiectului de lege a
bugetului de stat pe anul 2001, pentru a nu pune în pericol starea de
sănătate a naţiunii.  Cu atât mai mult, cu cât această solicitare reprezintă
una din condiţiile integrării europene a României, se subliniază încă o
dată exemplul tuberculozei care necesită o remediere de urgenţă ca şi a
celorlalte programe de sănătate a căror finanţare se impune începând cu
programele de profilaxie, cele de terapie şi nu în ultimul rând cele de
transplant;

- Legea nr.145/1997 privind asigurările sociale de sănătate

trebuie modificată ţinându-se cont de acordarea autonomiei reale a
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C.N.A.S. şi crearea premizelor ca fondurile de asigurări să fie vărsate în

conturile bancare iar Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să dispună

cu uşurinţă de utilizarea lor, în exclusivitate, urmând a se supune

controlului Curţii de Conturi ;

- bugetul global, precum şi manageriatul unităţilor

spitaliceşti trebuie să fie corespunzător, în viziunea viitoarei integrări a

României în U.E.

Preşedintele comisiei propune membrilor comisiei şi

invitaţilor prezenţi o nouă întrunire pentru discutarea  proiectului de Lege

pentru aprobarea Bugetului de stat pe anul 2001, în momentul în care va

definitvat de Guvern. Comisia pentru sănătate şi familie va informa, în

scris, Guvernul României, pe  Primul ministru asupra concluziilor

discuţiei de astăzi , pentru a exista o şi mai bună fundamentare a

problematicii de sănătate care trebuie să stea la baza întocmirii definitive

a bugetului de sănătate.În condiţiile în care bugetul pentru sănătate va fi

sub nivelul  de 12.000 miliarde lei, cerut în anul precedent şi neaprobat,

situaţia va deveni absolut critică, cu atât mai mult cu cât şi această cifră

privită în raport cu rata inflaţiei nu este corespunzătoare.Cu aceste sume

de la buget nu se va putea rezolva nimic.

La punctul 2 al ordinii de zi, comisia a continuat dezbaterile

în fond asupra proiectului de Lege privind exercitarea profesiunii de

asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului

Asistenţilor Medicali din România (raport retrimis la comisie).

Discuţiile s-au reluat de la art.32 din proiectul de lege,

respectiv pct.42 din raportul comisiei. Nu s-au înregistrat amendamente

de fond, textele de la art.32 � 56 au fost votate , în unamitate,în forma

adoptată în raportul retrimis la comisie.

La punctul 3 al ordinii de zi, s-a trecut la  dezbaterea pe articole a

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.56/1998
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privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Casei de Asigurări de

Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii

Judecătoreşti .

 În urma dezbaterilor, asupra art.1 din ordonanţă s-a votat

următorul amendament: la alin.(1) a fost eliminat cuvântul �autonomă�.

Amendamentul a fost aprobat în unamitate.

La art.2 din ordonanţă nu au fost formulate amendamente.

Discuţiile au fost sistate la pct.1 din proiectul de lege , urmând a se

relua la viitoarea şedinţă a comisiei.

PREŞEDINTE,

DEP.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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