
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                   Nr. 28/ 49/ 20 februarie 2003

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele de 19 şi 20.02.2003

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

lucrările în ziua de 19.02.2003 între orele 8,30 � 16,30, iar în ziua de 20.02.2003

între orele 8,30 � 12,00  având următoarea ordine de zi:

1. Discuţii asupra materialelor adresate Comisiei pentru sănătate şi

familie de către Colegiul Medicilor din România şi Colegiul Farmaciştilor din

România privind situaţia existentă în sistemul de sănătate din România.

2. Dezbateri asupra propunerii legislative privind controlul surselor de

apă din mediul rural ( PL nr.517/10.10.2002).

Lucrările comisiei au fost deschise de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei supunând la vot ordinea de zi care a fost adoptată în

unanimitate.

Comisia a dezbătut primul punct al ordinii de zi , ca urmare a adreselor

nr.1/P/85 din 17.02.2003 şi nr.1/P/86 din 17.02.2003 trimise de către Cancelaria

Preşedintelui Camerei Deputaţilor, prin care se solicită formularea a unui punct

de vedere unitar, de către cele două comisii de specialitate ale Parlamentului, cu

privire la petiţiile Colegiului Medicilor din România şi Colegiului Farmaciştilor

din România. În acest sens, Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei

Deputaţilor, în prezenţa domnului senator prof.dr.Sorin Oprescu, vicepreşedinte
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al Comisiei pentru sănătate, ecologie, tineret şi sport a Senatului României, a

procedat la audierile domnului prof.dr.Mircea Cinteză, preşedintele Colegiului

Medicilor din România, a domnului prof.Dumitru Lupuleasa, preşedintele

Colegiului Farmaciştilor din România , domnului Ovidiu Buluc, preşedintele

Asociaţiei Distribuitorilor de Medicamente din România şi a doamnei Ramona

Ştefan, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Produse Medicale .

În urma audierilor şi dezbaterilor s-au desprins următoarele:

- subfinanţarea cronică a sistemului sanitar a dus la cumularea de

datorii în fiecare an, la nerespectarea contractelor şi a termenelor de livrare; în

plus, scutirea începând cu anul 2003 a pensionarilor de la contribuţia de

asigurări de sănătate a dus la micşorarea bugetului Fondului de asigurări de

sănătate;

- pierderea autonomiei Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate prin

subordonarea ei la Ministerul Sănătăţii şi Familiei ;

- Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin noile atribuţii nu mai

reprezintă interesele asiguraţilor . Prin aplicarea Ordonanţei Guvernului nr.

150/2002 asistăm la o centralizare prin asumarea totală a responsabilităţii

privind funcţionarea sistemului sanitar de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei.

- lipsa medicamentelor compensate şi gratuite din sistem , inclusiv

gratuităţile pentru copii 0 � 1 an ;

- eliminarea Colegiului Medicilor din România şi Colegiului

Farmaciştilor din România ca reprezentanţi ai furnizorilor de servicii medicale şi

farmaceutice de la elaborarea Contractului-Cadru/ 2003 ;

- întârzierea elaborării şi publicării normelor metodologice de

aplicare a Contractului-Cadru pe anul 2003 a dus la imposibilitatea încheierii

contractelor între furnizori şi casele de asigurări de sănătate judeţene şi ,mai

mult decât atât, ele acţionează retroactiv de la data publicării;

- criteriile de selecţie a farmaciilor pentru încheierea contractului cu

casele de asigurări sunt aberante şi duc la imposibilitatea încheierii contractelor
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pentru farmaciile din mediul rural, determinând astfel o lipsă acută de

medicamente în mediul rural;

- veniturile medicilor de familie şi ale medicilor în general , precum

şi ale personalului mediu sunt inacceptabil de mici şi nu reflectă specificul şi

valoarea socială a muncii prestate;

- din bugetele caselor de asigurări aproximativ 70 %  din sume

reprezintă datoriile din anul trecut ;

- în urma unor discuţii dintre Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Casa

Naţională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Finanţelor Publice, Asociaţia

Română a Producătorilor Internaţionali de Medicamente şi Asociaţia

Distribuitorilor de Medicamente din România s-a convenit decontarea eşalonată,

în anul 2003, a obligaţiilor restante ale caselor de asigurări de sănătate către

furnizorii de servicii farmaceutice şi a serviciilor medicale acordate şi rămase

nedecontate până la finele anului precedent, concretizate în arieratele spitalelor

către furnizorii de bunuri şi servicii, acordate în cadrul unor programe de

sănătate, în spital şi ambulatoriu. În aceste condiţii, sistemul sanitar nu poate

funcţiona decât până în luna august. Pentru septembrie � decembrie, prin

rectificări bugetare, este necesară o suplimentare în valoare de 1.100 miliarde

lei;

-  metodologia de desfăşurare a licitaţiilor electronice are multe

imperfecţiuni şi neclarităţi. În consecinţă este necesară schimbarea procedurii la

licitaţiile electronice pentru produsele medicamentoase prin sistem deschis care,

în prezent , riscă să-şi piardă caracterul de �licitaţie� , datorită obligativităţii

firmelor distribuitoare de produse medicale de a obţine autorizaţie de la firmele

care au fabricat aceste produse;

- acumularea datoriilor a dus la oprirea livrărilor de materiale

sanitare efectuate spre spitale de către Asociaţia Distribuitorilor de Produse

Medicale;
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- datoriile caselor de asigurări de sănătate pentru medicamentele

eliberate de farmacii şi de spitale se ridică actualmente la 7.700 miliarde lei, iar

pentru produse medicale datoriile sunt de 3.500 miliarde lei. În anul 2003 suma

alocată pentru medicamente va duce la imposibilitatea eliberării medicamentelor

gratuite sau compensate, începând cu 1 iulie;

- nu este reglementată privatizarea cabinetelor medicale din

ambulatoriu sau ale medicilor de familie . Privatizarea este absolut necesară, cu

atât mai mult cu cât suma mică alocată medicilor de familie va duce la

închiderea a cel puţin 30 % din cabinetele medicale;

- starea actuală a sistemului sanitar se datoreşte atât subfinanţării

cronice cât şi unui management defectuos şi erorilor umane.

Având în vedere aceste situaţii care grevează negativ asistenţa medicală a

populaţiei , Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor a stabilit că

se impun următoarele măsuri:

- constituirea unei subcomisii de analiză care să investigheze toate

aspectele care s-au desprins pe parcursul audierilor şi dezbaterilor, să analizeze

rapoartele trimise comisiei de către Colegiul Medicilor din România şi Colegiul

Farmaciştilor din România  şi care să conclucreze cu o subcomisie similară de la

nivelul Senatului României;

- în termen de 3 săptămâni subcomisia Camerei Deputaţilor va

prezenta rezultatele analizei şi măsurile stabilite în colaborare cu Ministerul

Sănătăţii şi Familiei, Colegiul Medicilor din România şi Colegiul Farmaciştilor

din România , care se impun a fi luate pentru remedierea urgentă a situaţiei de

criză din sistemul sanitar;

- necesitatea promovării urgente a propunerii legislative iniţiate de

12 senatori şi deputaţi din toate partidele politice,  privind asigurările sociale de

sănătate care a fost votată pe articole în Plenul Senatului şi aşteaptă votul final ;

- reglementarea privatizării cabinetelor medicale prin promovarea

unei iniţiative legislative de către membrii comisiei ;
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- iniţierea unei propuneri legislative privind alocarea a cel puţin 7 %

din PIB pentru sănătate ;

- stabilirea pachetului minimal de servicii medicale acordate

asiguraţilor, elaborarea ghidurilor de practică medicală şi completarea acestora

cu protocoale de practică ;

- autonomia reală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi

controlul ei de către Parlament şi Curtea de Conturi.

O altă măsură care se impune este plata datoriilor spitalelor în valoare de

13.400 miliarde lei în cel mai scurt timp şi nu din bugetul Ministerului Sănătăţii

şi Familiei şi bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate pentru a putea

salva astfel falimentarea sistemului de sănătate.

La punctul 2 al ordinii de zi, comisia a luat în dezbatere propunerea

legislativă privind controlul surselor de apă din mediul rural.

Reprezentantul Ministerului Sănătăţii şi Familiei a arătat că Ministerul

Sănătăţii şi Familiei nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative, întrucât

prevederile acesteia se regăsesc în Legea apelor nr.107/1996 , care precizează că

normele privind calitatea apei se aprobă prin standarde la propunerea

Ministerului Sănătăţii şi Familiei . De asemenea, prin Capitolul III din Anexa 1

la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr.536 din 23 iunie 1997 au fost

reglementate normele de igienă pentru fântânile publice şi individuale.

În continuare, domnia sa arată că ministrul sănătăţii şi familiei şi ministrul

administraţiei publice vor aproba un ordin comun referitor la Normele

metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 50/2000  privind măsurile

de colaborare între Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi autorităţile administraţiei

publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătăţii publice, în

care un capitol se va referi la responsabilităţile  autorităţilor administraţiei

publice locale şi a direcţiilor de sănătate publică privind controlul condiţiilor de
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igienă şi a calităţii apei din fântâni ca  şi modul de avertizare a populaţiei asupra

potabilităţii sau nepotabilităţii apei din fântâni.

În ceea ce priveşte fântânile particulare, acestea vor face obiectul

Normelor de supraveghere, inspecţie, monitorizare şi control al calităţii apei

potabile , conform prevederilor Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile.

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât că argumentele prezentate de

reprezententul Ministerului Sănătăţii şi Familiei privind respingerea propunerii

legislative s-au rezumat doar la faptul că aceste reglementări vor face obiectul

Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei

potabile în conformitate cu prevederile art.7 alin.(2) din Legea privind calitatea

apei potabile nr.458 din 29 iulie 2002, ceea ce  nu constituie un argument pentru

a susţine respingerea unei iniţiative legislative.

Subliniem faptul că, în situaţia în care Ministerul Sănătăţii şi Familiei ar fi

elaborat şi publicat în Monitorul Oficial al României , Partea I, Normele de

supraveghere , inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi

Normele metodologice pentru acordarea asistenţei de specialitate în termenul

prevăzut de lege de 90 de zile , respectiv 180 de zile, prevederile propunerii

legislative care se află în discuţia comisiei ar fi rămas  fără obiect. Comisia

regretă  că elaborarea şi publicarea acestor norme a fost întârziată, din motive

necunoscute nouă, cu 1 lună, respectiv 4 luni, fapt care a generat la situaţia de

faţă.

De asemenea, în cadrul discuţiilor care au avut loc, membrii  comisiei şi-

au exprimat nemulţumirea faţă de activitatea desfăşurată de Inspecţia Sanitară de

Stat şi de Direcţia generală de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii

şi Familiei , care aveau obligaţia expresă de a elabora şi de a pune la dispoziţia

conducerii Ministerului Sănătăţii şi Familiei , până la această dată, documentele

menţionate.

Prin o scrisoare adresată doamnei dr.Daniela Bartoş ministrul sănătăţii şi

familiei, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât să solicite emiterea şi
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publicarea acestor norme până la data de 15 martie a.c.  În caz contrar, întrucât

există un vid legislativ iar aceste norme sunt absolut necesare pentru prevenirea

bolilor şi promovarea sănătăţii populaţiei ,comisia se vede nevoită să apeleze la

prerogativele de care dispune şi să promoveze propunerea legislativă privind

controlul surselor de apă din mediul rural ( PL nr.517/2002) situaţie care ar

putea fi evitată prin emiterea normelor mai sus menţionate.

Din numărul total al membrilor comisiei ( 14 ) a absentat motivat

doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ) .

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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