
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                    Nr. 28/ 77 / 17 martie  2004

PROCES VERBAL
al şedinţelor  comisiei din zilele  de  16 şi 17 .03.2004

La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi, fiind absent motivat 1

deputat .

La lucrările comisiei participă ca invitaţi dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu,

vicepreşedintele Comisiei pentru sănătate, ecologie, tineret şi sport a Senatului,

doamna prof.dr.Maura Popescu, director , Direcţia de sănătate publică Bucureşti,

domnul prof.dr.Romeo Călăraşu, director, Institutul de Fonoaudiologie “Dorin

Hociotă” , doamna Elena Stoia , director Casa Naţională de Asigurări de

Sănătate , domnul prof.dr.Dimitrie Dragomir, director general , Spitalul

“Dr.Victor Gomoiu”, doamna dr.Adina Geană, director general, Casa de

Asigurări Sociale de Sănătate Bucureşti ,domnul dr.Mihai Farcaş, consilier,

Ministerul Sănătăţii şi  domnul Dumitru Dumitru, director financiar, Spitalul

”Dr.Victor Gomoiu”.

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

preşedintele comisiei , care supune la vot ordinea de zi.

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi:

1. Audieri privind situaţia financiară a unor spitale din municipiul

Bucureşti precum şi neplata, la timp, a unor drepturi salariale ale personalului

medical din aceste spitale.

sanatate
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2. Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.30/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.170/1999 privind acordarea , în mod gratuit, a asistenţei medicale,

medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în

legi speciale, adoptată de Senat.

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind siguranţa

alimentelor, adoptată de Senat ( aviz).

4. Diverse ( reanalizarea raportului privind Legea spitalelor).

La primul punct al ordinii de zi comisia a procedat la audieri privind

situaţia financiară a unor spitale din municipiul Bucureşti precum şi neplata, la

timp, a unor drepturi salariale ale personalului medical din aceste spitale.

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

audieri este de a analiza situaţia financiară a spitalelor şi de a găsi soluţii pentru

plata salarială, la timp, a personalului medical. Domnia sa subliniază că un

asemenea caz care s-a înregistrat la Spitalul clinic “Dr.V.Gomoiu” unde

personalul medical a primit avansul pe februarie , însă lichidarea pe luna

februarie şi avansul pe luna  martie nu au fost plătite. Situaţia este foarte gravă,

motiv pentru care comisia solicită răspunsuri punctuale de la reprezentanţii

Casei de Asigurări de Sănătate a municipiului Bucureşti şi Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate .

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei acordă

cuvântul invitaţilor pentru a-şi expune punctele de vedere.

Dl.Dumitru Dumitru, director economic, Spitalul clinic “Dr.V.Gomoiu”

arată că la nivelul sumelor avansate spitalului de către casa  de asigurări s-a

asigurat plata salariilor pe luna decembrie şi avansul pe luna ianuarie. În luna

ianuarie spitalului i s-au alocat  3,5 miliarde lei,  sumă care cuprinde şi

regularizarea trimestrului IV 2003. Tot în luna ianuarie 2004 încasările din

serviciile medicale spitaliceşti (DRG) au fost de 1,7 miliarde lei,  reprezentând
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477 DRG din 720 DRG. În luna februarie s-a realizat suma de 1,75 miliarde lei

reprezentând 626 DRG din 677 DRG. Din aceste sume s-a plătit salariul,

inclusiv avansul pe februarie. În ziua de 16.03.2004 s-a emis factura din care se

va plăti lichidarea lunii februarie şi se va asigura  plata pentru perioada 1 – 15

martie. După această perioadă spitalul , din lipsă de finanţare, va intra în

lichidare.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine apreciind că

atât DRG cât şi indicele Case – mix. sunt arbitrare . În continuare  domnia sa

doreşte să cunoască care sunt cauzele pentru care spitalul a ajuns în această

situaţie. Faptul că acesta este în imposibilitate de plată a salariilor înseamnă că

situaţia este gravă. Domnia sa întreabă ”ce se întâmplă în spital” şi “de ce nu

s-au plătit salariile.”

Dl.dr.Dumitru Dragomir arată că în luna ianuarie 2004 din 790 de cazuri

s-au externat 477. Nerealizarea punctajului se datorează valorii foarte mici a

punctajului/.  DRG/pediatrie este deficitar în comparaţie cu un DRG/ adult care

este taxat altfel decât cel pentru copil. De exemplu, o rinofaringită acută la un

copil sub 1 an este considerat o urgenţă, decontarea acestei boli neavând nici o

relevanţă pentru eforturile făcute . Domnia sa consideră  că este necesar ca

DRG/pediatrie să fie recalculat.

Încontinuare, dl.dr.Dumitru Dragomir arată că sunt şi alte cauze care au

dus la neplata salariilor, precum :

- nerealizarea punctajului la ambulatoriul de specialitate. Astfel au

fost cheltuieli lunare de 650 milioane lei , iar încasări numai de 200 milioane lei,

datorită valorii foarte mici a punctului 3.160 lei/punct;

- la stabilirea tarifului pe caz ponderat pentru 2004 s-a luat în calcul

pe perioada 01.01. - 30.06.2003 şi cazurile de la secţia de recuperare

neuropsihomotorie;

- pentru perioada 01.07. – 31.12.2003 nu s-a alocat suma de 2

miliarde lei pentru serviciile medicale de la secţia de recuperare
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neuropsihomotorie în urma organizării spitalului , sumă ce intră în calculul

tarifului pe caz ponderat;

- în spital au existat şi sunt şi în prezent peste 20 copii abandonaţi

pentru care nu s-au primit fonduri în sumă de  circa  2,0 miliarde lei/an. Această

sumă  duce de asemenea la creşterea tarifului pe caz ponderat;

- lunar în spital ( ianuarie – februarie 2004 ) sunt internate mame ca

însoţitori pentru copii 0 – 3 ani, ocazionând peste 1.200 zile/persoană spitalizare

şi pentru care nu există nici o finanţare.

Domnia sa apreciază că din realizările pe perioada 01 – 15.03.2004 se vor

achita  integral drepturile salariale, iar cu ocazia regularizării în luna aprilie a

indicelui de complexitate, a tarifului şi a valorii punctului la ambulatoriul de

specialitate sumele încasate de spital vor asigura decontarea cheltuielilor strict

necesare.

Domnul prof.dr.Romeo Călăraşu arată că Institutul de Fonoaudiologie

“Dorin Hociotă” este la zi cu plata salariilor, însă are un deficit de 2 miliarde lei,

care reprezintă facturi neplătite. Domnia sa apreciază că prin regularizarea din

luna aprilie vor putea achita aceste facturi.

Referitor la DRG,  dl.prof.dr.Romeo Călăraşu  arată că acest sistem de

plată a fost importat şi tradus empiric. Astfel nu se poate explica de ce deviaţia

de sept este numită despărţitură de fose nazale. Prin sistemul DRG traheotocmia

este notată cu 4 puncte, laringotocmia totală cu 1,9  puncte. Traheotocmia la

urgenţă este mai bine plătită decât pneumotocmia. A existat, la un moment dat,

ideea de a nu se mai face traheotocmie la spitalele din provincie, ceea ce nu se

poate întrucât aceasta este totuşi o urgenţă. Prin sistemul DRG operaţia de polipi

laringieni nu este punctată, în timp ce cancerul de coardă vocală este notat cu 1,2

puncte. Prin acest sistem de DRG se ajunge la situaţii stupide deoarece

investiţiile pentru rezolvarea unui caz sunt mult mai mari. Indicele de externare

nu are complexitatea cazurilor. Copiii reprezintă un segment aparte şi sensibil

care trebuie apreciat şi finanţat la adevărata valoare.
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În final dl.prof.dr.Romeo Călăraşu apreciază că DRG ar trebui adoptat la

condiţiile din România.

Doamna dr.Maura Popescu arată că bugetul pentru spitalele din Bucureşti

pe anul 2004 este cu  15 % mai mic comparativ cu cel din 2003. Suma alocată

medicamentelor în 2004 a fost de 760 miliarde lei, cu 20 % mai mică decât în

anul 2003 ( 978 miliarde lei). Cu toată reducerea TVA în anul 2004 preţul

medicamentelor a crescut , ceea ce a determinat reducerea numărului de

medicamente.

O altă cauză care a dus la subfinanţarea sistemului sanitar este creşterea

cheltuielilor de personal prin două indexări a salariilor pentru anul 2004,

indexări pentru care nu există o suplimentare a bugetului. Acest fapt a dus la

creşterea procentului utilizat pentru cheltuieli de personal, la 60 – 70 % din

totalul sumei aferente,în condiţiile în care preţul energiei electrice a crescut cu

30 %, al apei cu 47 % şi a gazelor cu 33 %. Se pune întrebarea ce mai rămâne

din bugetul spitalului pentru a fi folosit pentru bolnavi.  Spre exemplu,

cuantumul normal pentru un bolnav de 3 ani este foarte mic, de 40.000 lei/zi,

pentru cel cu HIV/SIDA de 47.000 lei/zi şi pentru un bolnav de cancer ceva mai

mult.

Referitor la DRG, domnia sa arată că în Bucureşti acesta a fost

implementat în 8 spitale, iar un număr de spitale au intrat într-o simulare la 1

ianuarie 2003. Indicele de complexitate a fiecărei unităţi sanitare s-a luat pe

primele 10 luni, deşi Contractul – Cadru prevedea luarea în calcul a activităţii pe

12 luni. Rezultă că acest indice stabilit de Institutul Naţional de Cercetare –

Dezvoltare în Sănătate este subevaluat faţă de complexitatea medie a cazurilor

rezolvate. Acest indice şi DRG defavorizează copilul. Dacă se ia în considerare

că sunt servicii care nici nu intră în plată la pediatrie se poate afirma că s-a ajuns

la un punctaj mai mic. De exemplu, o secţie de neonatologie primeşte pentru un

copil bolnav 0,13 puncte,  iar pentru un făt mort 3,6 puncte. O debridare a
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plăgilor este notată cu 1,7 puncte, o intervenţie cu complexitate pe uter cu 0,8

puncte, o embolie pulmonară 1,05 puncte şi o inflamaţie respiratorie 1,5 puncte.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi întreabă

cine  a stabilit aceste punctaje.

Doamna dr.Maura Popescu arată că punctajele au fost stabilite de o

comisie din Ministerul Sănătăţii care nu a consultat specialiştii din spitale.

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş arată că a existat în Ministerul Sănătăţii o

comisie condusă de dl.dr.Radu Deac şi propune ca acesta să fie invitat la audieri.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciind că DRG este

o aberaţie ieşită din comun care va duce la falimentarea spitalelor , propune ca

acest colectiv din Ministerul Sănătăţii să fie invitat la comisie pentru a da

explicaţii pentru ceea ce au făcut.

Doamna dr.Maura Popescu arată, în continuare, că ultimele 2 bugete ale

spitalelor nu prevăd cheltuieli de capital. Acest lucru are repercursiuni grave

asupra unei bune activităţi a spitalelor, întrucât sunt o serie de aparate ( de

exemplu monitoare) care se strică. Domnia sa apreciază că dacă nu se face o

rectificare a bugetelor spitalelor se va ajunge într-o situaţie catastrofală.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei subliniază că, pornind

de la analiza situaţiei salariilor comisia constată că este obligată să analizeze şi

modul de implementare a DRG-ului. Ca urmare , pentru ca în termen de 30 de

zile să se stabilească un DRG corect şi real , vor fi invitaţi pentru următoarele

audieri la comisie toţi cei prezenţi şi în plus, comisia din Ministerul Sănătăţii ,

dl.dr.Radu Deac şi directorii de spitale.

Doamna dr.Adina Geană arată că, prin încheierea contractelor cu

spitalele, casele de asigurări de sănătate cumpără servicii medicale lunare.

Valoarea contractelor se stabileşte la începutul fiecărui an, iar plata serviciilor se

face întotdeauna pentru luna precedentă. Referitor la situaţia din Spitalul

“Dr.V.Gomoiu”, domnia sa arată că s-a încheiat un contract cu plata serviciilor
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pentru fiecare lună. Datorită realizărilor spitalului mai mici decât erau prevăzute

în contract nu s-au putut asigura salariile personalului medical. 

Doamna dr.Adina Geană subliniază că, casa de asigurări de sănătate

plăteşte numai serviciile medicale efectuate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că este

anormal că personalul medical de la Spitalul “Dr.V.Gomoiu” , care şi-a făcut

datoria profesională , să nu primească salariile. DRG pentru pediatrie este

arbitrar şi mai mult încurcă lucrurile.

 Doamna dr.Adina Geană consideră că, pentru spitale, luna ianuarie a fost

o perioadă de tranzit caracterizată printr-o activitate mai restrânsă. În continuare,

domnia sa  arată că necesitatea de finanţare şi posibilitatea de finanţare prin

DRG a spitalelor sunt 2 probleme diferite.Situaţia de la Spitalul “Dr.V.Gomoiu”

privind subfinanţarea se întâlneşte şi la alte spitale; suprastructura acestora care

cere costuri mari generează situaţiile de criză.

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

Naţională de Asigurări de Sănătate este obligată să găsească soluţii pentru

rezolvarea situaţiei în care se găsesc spitalele şi, în special, Spitalul

“Dr.V.Gomoiu”. Invocarea faptului că luna ianuarie 2004 este una de tranzit cu

activitate mai restrânsă nu este justificată deoarece astfel de perioade vor mai

apare, de exemplu luna aprilie când de Sfintele Paşti  adresabilitatea va scădea.

Dl.dr.Dumitru Dragomir arată că important este preţul la care se

cumpără serviciile medicale, pentru pediatrie acesta fiind nerelevant şi

subestimat.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei rezumă cele

prezentate astfel:

- DRG este nerealist şi aberant , prin modul cum este aplicat pune în

pericol spitalele.Pentru pediatrie sistemul de notare, respectiv de plată, prin

DRG este defavorizant. În pofida faptului că , Comisia pentru sănătate şi familie

a Camerei Deputaţilor a promovat un act normativ prin care se asigură gratuitate
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la medicamente pentru copiii sub 1 an, acesta nu se aplică. În consecinţă, pentru

stabilirea unui DRG corect în termen de 30 de zile, vor fi invitaţi la comisie

pentru audieri toţi factorii implicaţi, inclusiv dl.dr.Radu Deac care în perioada

când a fost secretar de stat în Ministerul Sănătăţii nu a fost alături de sistemul

sanitar. Este absolut nevoie ca această problemă să fie rezolvată în termenul cel

mai scurt, deoarece situaţia de la pediatrie se întâlneşte şi la ORL, obstetrică-

ginecologie. Trebuie să se stabilească un sistem de plată corect, echitabil şi

transparent, aşa cum este în toată Europa ( ex.Franţa).

- Este necesar să se găsească formule pentru plata salariilor

personalului medical care se achită,  în orice situaţie,  de sarcinile de serviciu. În

acest sens doamna dr.Adina Geană va transmite conducerii Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate  mesajul comisiei privind obligativitatea acesteia de a plăti

salariile.

Dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu apreciază că situaţia existentă în sistemul

sanitar se datorează celor 3 genuri de hotărâri. 

Hotărârile Ministerului Finanţelor Publice urmăresc componenta politică

şi politica financiară care are prioritate. Acest fapt dă naştere la bugete fixe,

creionate în birou, care nu reprezintă valoarea reală din spitale. Limita de

cheltuieli totale impusă spitalelor înseamnă subfinanţarea acestora.

Cel de-al doilea gen de hotărâri se referă la cele emise de Casa Naţională

de Asigurări de Sănătate . Această instituţie are o poziţie  duplicitară , pe de o

parte prin declaraţii belicoase adresate guvernului ( ex.militarea pentru bugete

anuale) şi supunerea faţă de  Ministerul Finanţelor Publice , iar pe de altă parte

prin prezentarea situaţiei reale din sistem în faţa comisiilor pentru sănătate din

Parlament. DRG, apreciază domnia sa , este o metodă de reducere a

cheltuielilor, de subfinanţare prin listele privind punctajele pe diagnostice. Dacă

costurile din spitale sunt ridicate sau nu, aceasta este o problemă care poate fi

discutată.
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Cel de-al 3-lea gen de hotărâri sunt cele emise de spitale şi se referă la

bugetul fix şi cel global care nu este activ deoarece Ministerul Finanţelor

Publice a impus defalcarea pe articole de buget. Referitor la plata salariilor

pentru personalul medical, domnia sa consideră că este o copilărie să fie trasă la

răspundere Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, care invariabil va spune că

plăteşte actul medical prin DRG sau altfel spus plata pe servicii medicale. Pe de

altă parte Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu este interesată de indicele

Case-mix  care este prea mic.

În condiţiile în care bugetul sănătăţii/2004 este grevat de datoriile pe anul

2002, de cheltuielile curente care includ şi creşterea salariilor cu 12 % şi de plata

medicamentelor la 180 de zile este normal să apară distorsiuni. La problemele

apărute , Casa Naţională de Asigurări de Sănătate răspunde prin efectuarea de

controale şi de audit .  S-a ajuns în situaţia aplicării selecţiilor de ofertă deoarece

licitaţiile, conform Legii nr.60/2002, au fost declarate oneroase. Mai mult

majoritatea medicilor, în special directorii de spitale, au fost permanent

apostrofaţi şi ameninţaţi. Se urmăreşte orice greşeală a managerilor de spitale

pentru a demonstra prin ei că sistemul sanitar este falimentat. Atitudinea Casei

Naţionale de Asigurări de Sănătate , a caselor de asigurări şi a organelor  de

control a acestora este una de neprofesionalitate, manipulare şi de acoperire, în

mod voit, a unor manevre care duc la “furtul de căciulă”. Dacă Casa Naţională

de Asigurări de Sănătate nu caută soluţii pentru rezolvarea situaţiilor prezentate

o să se intre într-un cerc vicios cu efecte grave asupra sistemului sanitar.

Domnia sa întreabă retoric “până unde  poate merge managerul de spital “. Cum

se poate descurca acesta cu un buget subdimensionat ?

Suma alocată pentru cheltuielile materiale este foarte mică ( de exemplu

Spitalul Clinic Universitar Bucureşti care are 750 de paturi, după plata

utilităţilor, medicamentelor şi a materialelor sanitare, rămâne cu 1 miliard lei).

În ceea ce priveşte îngrijirile la domiciliu, acestea nu există, spitalele

neavând bani pentru ele .
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Cheltuielile efectuate de ambulatoriu de spital duc la creşterea

cheltuielilor totale ale spitalului.

Ambulatoriile de specialitate funcţionează fără a avea la bază vreun act

normativ la nivel de ordin de ministru. Guvernul critică aspru activitatea din

sistemul sanitar dar nu vine cu soluţii. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate,

care nu gestionează autonom contribuţiile de asigurări de sănătate, nu are nici o

soluţie de rezolvare a crizei din sistem.

Dl.dep.Ioan Mihai Năstase apreciază că ne găsim într-o situaţie de

“alarmă”, deoarece nişte soluţii aberante afectează sistemul sanitar. Un exemplu

este DRG-ul nerealist,  comisia Ministerului Sănătăţii care l-a stabilit trebuie

sancţionată.

Un alt exemplu îl reprezintă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate care

nu este responsabilă de rolul pe care îl are, acela de deservire a sănătăţii, fapt

pentru care acest organism trebuie restructurat. Domnia sa apreciază că , în plus,

trebuie invitaţi la comisie pentru audieri Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

şi presa scrisă şi TV care să prezinte, prin mijloacele de care dispun, realitatea

din sistem.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că audierile

şi-au atins scopul . Rezultă că pentru rezolvarea problemelor prezentate aceste

discuţii trebuie să continue. Aceiaşi invitaţi ca şi  directorii de spitale şi comisia

Ministerului Sănătăţii pentru DRG vor participa la următoarele 2 şedinţe de

comisie în care se va analiza raportul Curţii de Conturi privind sănătatea  şi

totodată sistemul DRG care pune în primejdie viaţa sistemului sanitar.

Domnia sa atrage atenţia că salariile personalului medical trebuie plătite.

Bugetul Casa Naţională de Asigurări de Sănătate trebuie gestionat autonom la

fel ca şi cel al spitalelor.

Doamna Elena Stoia arată că suma alocată/2004 pentru servicii medicale

a crescut cu 3,5 %, iar cheltuielile de personal cu 7,5 %, Casa Naţională de

Asigurări de Sănătate fiind descoperită numai pe bugetul fix al spitalelor. Un
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calcul efectuat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate arată că este nevoie

de suplimentarea cheltuielilor de personal cu o sumă egală cu  845 miliarde lei.

Domnia sa subliniază că bugetul/2004 este afectat de plata arieratelor în

valoare de 3.600 miliarde lei. În plus reţinerea a 10 % din totalul sumei de buget

pe primul trimestru de către ordonatorul principal de credite afectează

bugetul/2004.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a făcut o serie de demersuri la

Guvern, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Sănătăţii pentru deblocarea

situaţiei existente în sistemul de sănătate .

Referitor la DRG doamna Elena Stoia arată că acesta a fost introdus în

186 de spitale începând cu 1 ianuarie 2004,  iar după  primul trimestru se va face

o evaluare, în funcţii de care DRG va suferi modificări.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine subliniind că

însăşi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a afirmat că

bugetul/2004 este mai mic decât cel pe 2003, de altfel acesta fiind cel mai prost

buget de la înfiinţarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . Este adevărat

că , Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a făcut demersuri pentru

suplimentarea bugetului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate /2004,

solicitare care probabil se va rezolva la următoarele rectificări de buget de stat.

În ceea ce priveşte DRG dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei subliniază , încă odată , că acesta trebuie modificat pentru a corespunde

cu realitatea . La fel trebuie revăzut şi indicele case-mix. care este prea mic,

subevaluat faţă de complexitatea media a cazurilor rezolvate.

La punctul doi al ordinii de zi comisia a reanalizat raportul la Legea

spitalelor.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  propune ca la art.8

lit.h) să se elimine textul care prevede că în spitalele clinice se desfăşoară
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activitate de învăţământ şi cercetare deoarece această precizare se regăseşte în

definiţia spitalelor clinice de la art.2.

Supus la vot amendamentul este adoptat în unanimitate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , pentru o exprimare

completă, clară şi pentru a evita interpretarea textului care prevede

incompatibilităţile membrilor Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor,

propune ca la art.15 alin.(3) să se reintroducă sintagma “ şi nu pot deţine

cabinete sau clinici private”.

Supus la vot amendamentul este adoptat în unanimitate.

De asemenea dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  propune

ca la art.23 alin.(7) să se elimine excepţia, astfel încât conducerea executivă a

spitalelor publice, cu un număr mai mic de 200 paturi inclusiv spitalele clinice,

institutele şi centrele medicale,să fie asigurată de directorul general şi contabilul

şef.

Şi acest amendament a fost adoptat în unanimitate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca alin.(4) al

art.25 să se modifice astfel: “Validarea componenţei nominale a consiliului de

administraţie se face de Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor. Până la

constituirea acesteia, validarea se face, după caz, de direcţia de sănătate publică,

Ministerul Sănătăţii , respectiv de direcţiile de specialitate din cadrul

ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie.

Amendamentul este votat în unanimitate.

Doamna dr.Maura Popescu semnalează că la art.25 alin.(2) lit.a) se

precizează că din consiliul de administraţie fac parte 2 reprezentanţi ai

Ministerului Sănătăţii sau ai direcţiei de sănătate publică, după caz. Conform

Legii funcţionarului public, aceste 2 categorii profesionale sunt funcţionari

publici nu pot ocupa aceste funcţii în consiliul de administraţie.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că problema

se poate rezolva prin numirea unui reprezentant care nu este funcţionar public.
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Doamna dr.Maura Popescu arată că în această situaţie cele 2 organisme

pierd controlul asupra spitalelor.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine propunând ca

să se introducă în textul legii un alineat distinct cu următorul cuprins

“Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii sau ai direcţiilor de sănătate publică, după

caz, pot participa la consiliul de administraţie.”

Dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu propune ca să se ceară o derogare pentru

aceşti reprezentanţi, întrucât pentru farmacişti s-a obţinut o astfel de derogare.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  propune iar comisia

aprobă ca dl.Mihai Farcaş, reprezentantul Ministerului Sănătăţii la discuţii , să se

informeze dacă se poate obţine o astfel de derogare. În situaţia în care nu se

poate realiza acest lucru se va face o iniţiativă legislativă cu acest obiect de

reglementare.

Doamna dr.Maura Popescu arată în continuare că în lege e prevăzut că

directorul general este numit de consiliul de administraţie, în urma unui concurs.

În această situaţie direcţiile de sănătate publică nu mai au nici o autoritate în

spital. Domnia sa se întreabă cum se va efectua controlul în spital, cum se vor

furniza datele cerute de direcţiile de sănătate publică . Se va crea astfel o situaţie

asemănătoare cu cea întâlnită în medicina primară unde, invocând faptul că sunt

sector privat, medicii de familie nu se mai supun autorităţii direcţiilor de

sănătate publică .

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

sănătate vor fi informate de către reprezentanţii pe care acestea îi  au în consiliul

de administraţie al spitalelor. 

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş apreciază că Ministerul Sănătăţii trebuie

să beneficieze de autoritate în spitale. Domnia sa întreabă ”ce se întâmplă în

situaţia apariţiei unei calamităţi în ţară, când Ministerul Sănătăţii hotărâşte că

spitalul X trebuie să pună la dispoziţie un număr de paturi.”
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei îi răspunde că, în acest

caz , hotărârea aparţine consiliului de administraţie a spitalului.

Doamna dr.Maura Popescu întreabă cum se va face supravegherea stării

de sănătate de către direcţia de sănătate publică.

Dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu arată că la art.29 din Legea spitalelor

nr.270/2003 se precizează că, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin,

conducerea  spitalelor răspunde în faţa direcţiei de sănătate publică şi/sau a

Ministerului Sănătăţii .

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca art.26

alin.(1) să se completeze cu următorul text “Pentru institutele şi centrele

medicale clinice candidaţii la funcţia de director general pot fi şi cercetători

gradul I.” Acest amendament este necesar, întrucât aceste unităţi sanitare pot să

nu aibă încadrate cadre medicale universitare de predare.

Dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu susţine propunerea făcută, motivând că

astfel se evită apariţia unor disfuncţionalităţi.

Doamna dr.Maura Popescu arată că menţinerea prevederii privind dreptul

la funcţia de director general numai a cadrelor didactice universitare de predare

este discriminatorie, întrucât există spitale clinice unde nu toţi medicii sunt cadre

de predare. În plus , cadrele didactice universitare de predare nu au cartea de

muncă la spital.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că şeful de

clinică trebuie să fie cadru de predare. Este vorba de un principiu şi anume

obligativitatea ca şeful de clinică şi şefii de secţie să fie  cadre universitare de

predare.

Dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu arată că, concursurile atât pentru directorul

general cât şi pentru şefii de secţie se vor organiza din 4 în 4 ani.  Cei care în

prezent au ocupat postul prin concurs vor rămâne 4 ani pe acest post. 

Supus la vot amendamentul propus de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei este adoptat în unanimitate.
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Raportul cu amendamentele propuse a fost adoptat în unanimitate.

La punctul 3 al ordinii de zi , Comisia pentru sănătate şi familie a procedat

la examinarea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.30/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.170/1999 privind acordarea , în mod gratuit, a asistenţei medicale,

medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în

legi speciale.

Aşa cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr.170/1999 privind acordarea, în mod  gratuit, a

asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de

persoane prevăzute în legi speciale, în sensul precizării clare a serviciilor

medicale care se acordă acestor categorii de asiguraţi şi care pot fi suportate din

Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate .

De prevederile prezentei ordonanţe beneficiază:

- persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă,

mutilaţii, răniţii, urmaşii şi părinţii celor care au decedat ca urmare a participării

la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, persoanele care au fost

reţinute în perioada 16 – 22 decembrie 1989 ca urmare a participării la acţiunile

pentru victoria revoluţiei, precum şi  persoanele care, în perioada 16 – 25

decembrie 1989 s-au remarcat prin fapte deosebite în lupta pentru victoria

revoluţiei şi care deţin titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din

Decembrie 1989;

- veteranii de război şi văduvele de război;

- persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu

începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinătate ori

constituite în prizonieri;
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- persoanele persecutate, din motive etnice, de către regimurile

instaurate în România , cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie

1945;

- persoanele cu handicap;

- persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei

Generale a Serviciului Muncii,  în perioada 1950 – 1961.

Întrucât nu s-au făcut intervenţii pe articole, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei supune la vot proiectul de lege.

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, să supună

spre dezbatere şi adoptare Plenului Camerei Deputaţilor, proiectul de Lege

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2004 pentru modificarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.170/1999 privind acordarea , în mod

gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele

categorii de persoane prevăzute în legi speciale, în forma adoptată de Senat

La punctul patru al ordinii de zi , Comisia pentru sănătate şi familie a

trecut la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de Lege privind siguranţa

alimentelor, adoptat de către Senat.

Aşa după cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei se

impune  necesitatea transpunerii în legislaţia naţională , cu prioritate,  a actelor

normative comunitare care reglementează în mod unitar domeniul

agroalimentar, prin elaborarea unei legi cadru privind siguranţa alimentelor.

Acest cadru trebuie să ia în considerare toate aspectele filierei producţiei

alimentare, de la producţia primară şi producţia de nutreţuri pentru animale,

până la vânzarea şi oferirea de alimente către consumatori, deoarece toate aceste

elemente pot avea un impact potenţial asupra siguranţei alimentelor şi a sănătăţii

populaţiei. Abordarea unitară, şi în România, a conceptului privind siguranţa

alimentelor va conduce la creşterea încrederii consumatorilor faţă de produsele

alimentare realizate pe piaţă, inclusiv faţă de producţia internă.
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Proiectul de lege are la bază Reglementarea (CE) nr.178/2002 a

Parlamentului şi Comisiei Uniunii Europene , care stabileşte principiile şi

prevederile generale ale legislaţiei alimentare şi cerinţele privind siguranţa

alimentelor şi a fost elaborat de către autorităţile cu responsabilităţi în domeniul

siguranţei alimentelor, respectiv Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi

Mediului, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia

Consumatorilor.

Proiectul de lege conţine normele de bază care  permit asigurarea unui

nivel înalt de protecţie a sănătăţii oamenilor şi intereselor consumatorilor în ceea

ce priveşte alimentele.

De asemenea, stabileşte principii şi responsabilităţi, mijloace de a asigura

o bază ştiinţifică solidă, cerinţe şi proceduri organizatorice eficiente pentru a

susţine luarea celor mai potrivite decizii care se aplică alimentelor şi

nutreţurilor, la toate etapele producţiei, prelucrării, distribuţiei şi comercializării.

Întrucât nu s-au făcut intervenţii asupra articolelor, dl.dep.prof.dr.Mircea

Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot, iar comisia acordă , în unanimitate,

aviz favorabil , în forma înaintată de Senat, asupra proiectului de Lege privind

siguranţa alimentelor.

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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