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Comisia pentru Sănătate şi Familie           Bucureşti, 28.02.2001

Nr.148/XVIII/8

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din data de 28.02.2001

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de

28 februarie 2001 între 8,30 � 14,30, având următoarea ordine de zi :

1. Audierea reprezentanţilor Colegiului Asistenţilor Medicali din

România ,  Federaţiei Sindicale �Sanitas� şi ai Uniunii Asistenţilor Medicali

din România asupra proiectului de Lege privind exercitarea profesiunii de

asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului

Asistenţilor Medicali din România .

2. Votul final asupra proiectului de Lege privind exercitarea

profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea

Colegiului Asistenţilor Medicali din România (raport nr.140/XVIII/8 din

12.06.2000 retrimis la comisie)
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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 Apărării, Ordinii Publice,

Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti ( sesizare în fond).

4. Dezbaterea, pe articole, asupra proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.125/1998 privind înfiinţarea,

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului (Raport

nr.318/XVIII/8 din 23.11.1999 retrimis la comisie).

La primul punct al ordinei de zi, comisia a dorit ca, înaintea acordării

votului final asupra proiectului de Lege privind exercitarea profesiunii de

asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului

Asistenţilor Medicali din România , să audieze şi punctul de vedere al

reprezentanţilor Colegiului Asistenţilor Medicali din România , Federaţiei

Sindicale �Sanitas� şi ai Uniunii Asistenţilor Medicali din România asupra

acestui proiect de lege. Invitaţii au solicitat, în numele celor pe care îi

reprezintă, promovarea proiectului de lege în forma propusă de Senat,

deoarece în elaborarea acestei variante s-au avut în vedere unele

reglementări internaţionale în materie. Autonomia asistentului medical

trebuie înţeleasă în limita competenţelor profesionale în cadrul echipei

medicale. Asistentul medical are şi un rol delegat prin punerea în practică a

indicaţiilor medicului. Referitor la primele alegeri în cadrul Colegiului

Asistenţilor Medicali din România aceştia consideră că, din Comisia

naţională electorală trebuie să facă parte numai asistenţii medicali şi nu alte

categorii de persoane.
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În luările de cuvânt care au urmat, membrii comisiei au subliniat că

exercitarea profesiunii de asistent medical este firesc subordonată direct

şefului echipei medicale, respectiv medicului. Numai medicul, prin

pregătirea sa profesională, poate exercita controlul asupra calităţii actului

medical cu toate responsabilităţile ce decurg din aceasta. În ceea ce priveşte

judecarea culpei medicale, litigiile şi abaterile de la etica profesională

trebuiesc analizate, după caz, de către şeful echipei medicale, conducerea

unităţii şi Colegiul Medicilor din România, cu participarea unui reprezentant

al asistenţilor medicali. În domeniul pregătirii profesionale s-a apreciat că a

proliferat numărul de asistenţi medicali absolvenţi ai liceelor sanitare, ai

şcolilor postliceale precum şi ai colegiilor sanitare particulare. În viitorul

apropiat trebuie creată o nouă formă de pregătire profesională a asistenţilor

medicali în cadrul colegiilor superioare medicale, care să-şi desfăşoare

activitatea de învăţământ sub jurisdicţia Colegiului  Medicilor din România,

a Ministerului Sănătăţii şi Familiei  şi a Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

În continuare,în cadrul punctului al 2-lea al ordinii de zi, Comisia

pentru sănătate şi familie a acordat, în unamitate, un vot favorabil asupra

proiectului de Lege privind exercitarea profesiunii de asistent medical,

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului  Asistenţilor Medicali din

România , cu amendamentele ce vor face obiectul raportului comisiei.

La cel de-al treilea punct al ordinei de zi, comisia a continuat

dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.56/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Casei

de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi

Autorităţii Judecătoreşti .

În cadrul dezbaterilor s-a avut în vedere reducerea prerogativelor de

care beneficiază, în prezent, casele de asigurări de sănătate judeţene, ca şi
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ale Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei

Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi întărirea rolului Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate,  în cadrul acestui sistem. În cadrul Casei de Asigurări

de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii

Judecătoreşti  va funcţiona un serviciu medical care va fi format din 7

medici, respectiv câte un reprezentant al ministerelor, instituţiilor şi

structurilor specifice acestei case de asigurări de sănătate. Pentru controlul

serviciilor medicale oferite de către furnizorii de servicii medicale Casa

Naţională de Asigurări de Sănătate împreună cu Colegiul Medicilor din

România vor organiza comisii de control din care vor face parte

reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , Colegiului

Medicilor din România şi Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii

Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti . În finalul

dezbaterilor de la acest punct, Comisia pentru sănătate şi familie a acordat,

în unanimitate, un vot favorabil asupra proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.56/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,

Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti cu amendamentele ce vor

face obiectul raportului comisiei.

La cel de-al 4-lea punct al ordinii de zi,au continuat dezbaterile asupra

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.125/1998

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a

Medicamentului.

În finalul şedinţei, Comisia pentru sănătate şi familie a stabilit modul

de soluţionare al unor scrisori venite din partea cetăţenilor în care sunt

abordate probleme majore ale asistenţei medicale şi în acelaşi timp a fost

informată cu privire la activitatea unor membri, vizând probleme de sănătate
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iar asupra acestei teme a avut loc un schimb de opinii consemnate în

procesul verbal.

Din numărul total al membrilor (15) au absentat (3) , după cum

urmează: doamna dep.dr.Daniela Bartoş şi domnul dep.Ioan Mircea Paşcu

(membrii ai Grupului Parlamentar al P.D.S.R. � Social Democrat şi

Umanist ) şi doamna Julia Pataki (Grupul Parlamentar al UDMR ).

                                                             PREŞEDINTE,

PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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