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 La lucrările comisiei  sunt prezenţi 14 deputaţi, fiind absent 

motivat 1 deputat . 

 La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

- Dl.dr.Vasile Ciurchea, director general, Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate . 

- Dl.dr.Marius Ţicală, consilier la Unitatea de Management a 

Proiectului pentru Banca Mondială, Ministerul Sănătăţii . 

- Doamna dr.Petronela Stoian, consilier , Direcţia generală de 

asistenţă medicală, Ministerul Sănătăţii .   

- Dl.prof.dr.Bogdan Marinescu, director, Spitalul Clinic de 

Obstetrică-Ginecologie „Panait Sârbu”. 

- Dl.prof.dr.Adrian Georgescu, director, Institutul pentru 

Ocrotirea Mamei şi Copilului „Alfred Russescu”. 

- Doamna dr.Doina Pleşca, Spitalul Clinic de Copii „Dr.Victor 

Gomoiu”. 

- Dl.prof.dr.Virgiliu Anker, şeful secţiei de obstetrică 

ginecologie Spitalul „Sf.Pantelimon”. 
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- Dl.prof.dr.Alin Stănescu, consilier al ministrului sănătăţii, 

director medical adjunct, Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului 

„Alfred Russescu”. 

- Dl.prof.dr.Petrache Vîrtej, şeful secţiei de obstetrică 

ginecologie, Spitalul Clinic Universitar Bucureşti. 

- Dl.prof.dr.Valeriu Horhoianu, şeful clinicii obstetrică 

ginecologie, Spitalul Clinic Universitar Bucureşti. 

- Dl.prof.dr.Mircea Onofriescu, director, Maternitatea „Cuza 

Vodă” Iaşi. 

 

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

preşedintele comisiei care propune modificarea punctelor de pe ordinea 

de zi. 

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

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului de împrumut între România şi Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării proiectului privind 

reforma sectorului sanitar – faza a II –a , semnat la Bucureşti la 28 

ianuarie 2005 ( P.L.-X.131/2005). 

2. Audieri privind funcţionalitatea reţelei de pediatrie şi 

obstetrică şi ginecologie. 

3. Diverse. 

4. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La primul punct al ordinii de zi, comisia a procedat la examinarea, 

în vederea avizării, a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de 

împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare, destinat finanţării proiectului privind reforma sectorului 
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sanitar – faza a II –a , semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005 ( P.L.-

X.131/2005). 

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

la data de 28 ianuarie 2005 a fost semnat la Bucureşti Acordul de 

împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare (BIRD) , în valoare de 65,1 milioane euro, destinat finanţării 

proiectului privind reforma sectorului sanitar – faza a II-a. Obiectivele 

principale ale acestui proiect sunt: asigurarea unui acces mai mare la 

serviciile de sănătate, îmbunătăţirea calităţii serviciilor în domeniul 

asistenţei maternale şi neonatale, a asistenţei medicale de urgenţă şi a 

asistenţei medicale primare. 

Activităţile proiectului fac parte din strategia naţională a serviciilor 

de sănătate şi sunt cuprinse în capitolul 8 privind politica în domeniul 

sănătăţii din Programul de Guvernare 2005 – 2008. 

Acest împrumut, arată în continuare dl.dep.dr.Nechita Aurel , în 

calitate de negociator al acordului, reprezintă faza a doua a unui program 

adaptabil de împrumut, în două faze, acordat de Banca Internaţională 

pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea sectorului sanitar. 

Prima fază a împrumutului, în valoare de 40 milioane dolari a fost 

finalizată la data de 31 octombrie 2004 şi a fost utilizată în principal 

pentru: dotarea cu echipamente medicale a sălilor de operaţie şi unităţilor 

de terapie intensivă din 19 spitale judeţene şi 8 spitale din Bucureşti; 

îmbunătăţirea asistenţei medicale primare în zonele rurale, respectiv 

dotarea cu echipamente a dispensarelor din zonele defavorizate sau fără 

medic de familie din şase judeţe ( Argeş, Botoşani, Covasna, Dolj, 

Harghita şi Tulcea), precum şi a ambulatoriilor de specialitate care 

colaborează cu aceste dispensare; dotarea fiecărui judeţ cu 2 – 3 

ambulanţe, 1 -2 vehicule dotate cu echipamente de descarcerare şi câte o 

unitate pentru asistenţa medicală în caz de dezastre; dotarea cu 
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echipamente de specialitate a laboratoarelor pentru depistare TBC, a 

virusului HIV/SIDA şi a bolilor cu transmitere sexuală; organizarea de 

programe privind combaterea fumatului, prevenirea TBC şi a bolilor cu 

transmitere sexuală. 

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

în vedere realizările din prima fază şi nevoile în continuare ale sectorului 

sanitar, pentru faza a doua a proiectului, Ministerul Sănătăţii a stabilit ca 

arii prioritare de intervenţie: asistenţa mamei şi copilului, serviciile de 

urgenţă şi asistenţa primară rurală, prin extinderea investiţiilor în 

infrastructura medicală în maternităţi şi unităţile de neonatologie , în 

departamentele  de urgenţă din spitale, acordarea de subîmprumuturi 

medicilor de familie; întărirea capacităţii ministerului pentru dezvoltarea 

conturilor naţionale de sănătate. 

Se estimează că acest proiect va conduce la reducerea mortalităţii 

infantile şi maternale prin îmbunătăţirea serviciilor sanitare de bază ale 

spitalelor în domeniul mamei şi copilului, îmbunătăţirea rezolvării 

urgenţelor prespitaliceşti şi spitaliceşti, extinderea intervenţiilor 

serviciilor medicale de urgenţă şi îmbunătăţirea calităţii acestora, precum 

şi a celor de asistenţă primară în zonele rurale. 

Principalele componente ale proiectului sunt: 

- asistenţa medicală maternală şi neonatală care cuprinde: 

reabilitarea şi dotarea cu echipamente medicale a maternităţilor şi 

unităţilor de neonatologie, acordarea de asistenţă tehnică, inclusiv 

serviciile de proiectare şi pregătirea de specialitate a personalului din 

maternităţi; 

- servicii medicale de urgenţă care cuprinde: reabilitarea şi 

dotarea cu echipamente medicale a departamentelor de urgenţă din 

spitalele judeţene, a 6 spitale de urgenţă din Bucureşti şi a unor spitale de 

urgenţă/secţii de pediatrie; dotarea cu echipamente de comunicaţii a 42 de 
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dispecerate regionale de urgenţe, a unui număr de 6 substaţii în cadrul 

fiecărui judeţ, precum şi a unităţilor mobile ( ambulanţe, maşini de prim 

ajutor ), precum şi pregătirea de specialitate a personalului din domeniul 

urgenţelor; 

- asistenţa medicală primară şi servicii medicale în mediul 

rural care cuprinde: sprijinirea înfiinţării a circa 40 centre de sănătate 

multifuncţionale, care să furnizeze servicii de sănătate adecvate, eficiente 

şi corespunzătoare pentru comunităţile mici, în special în zone izolate 

şi/sau care nu pot beneficia de suficiente servicii de sănătate de bază şi 

acordarea de subîmprumuturi medicilor de familie, în special celor din 

zonele rurale sărace, în vederea reabilitării şi dotării cu echipamente 

medicale a cabinetelor . Criteriile de eligibilitate privind acordarea 

subîmprumuturilor , precum şi  mecanismul de acordare al acestora vor fi 

stabilite prin Manualul Operaţional care va fi elaborat de Ministerul 

Sănătăţii şi va fi convenit cu Ministerul Finanţelor Publice şi cu Banca 

Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare; 

- conturile naţionale de sănătate şi planificare, care cuprinde 

întărirea capacităţii Ministerului Sănătăţii pentru dezvoltarea conturilor 

naţionale de finanţare în domeniul sănătăţii şi asistenţă în vederea 

întocmirii de proiecte specifice de raţionalizare a serviciilor; 

- managementul proiectului, respectiv coordonarea realizării 

proiectului la nivel central şi local. 

Costul total al actualului proiect este estimat la 167,88 milioane 

euro şi are următoarele surse de finanţare: împrumutul Băncii 

Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de 65,1 

milioane euro, împrumutul acordat de Banca Europeană de Investiţii        

( BEI ) în valoare de 66,4 milioane euro şi contribuţia României în 

valoare de 36,38 milioane euro, subliniază domnia sa . 
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Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 4 ani şi jumătate, data 

limită de tragere a sumelor împrumutului BIRD fiind data de 30 

decembrie 2009. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei precizează că 

împrumutul BIRD este acordat pe o perioadă de 17 ani, cu 5 ani perioadă 

de graţie, la o rată a dobânzii egală cu rata LIBOR la şase luni pentru 

depozitele euro, la care se adaugă marja totală de 0,75 %. În plus, BIRD 

percepe un comision de angajament de 0,75 % aplicat asupra sumei 

netrase din împrumut şi plătibil semestrial şi un comision iniţial de 1 % 

din suma împrumutului, care se plăteşte după intrarea în efectivitate a 

acordului de împrumut ( pentru anul său fiscal 2005, BIRD acordă o 

reducere a comisionului iniţial de până la 0,5 %). Totodată, având în 

vedere că partea română respectă datele de scadenţă aferente tuturor 

împrumuturilor BIRD,  aceasta acordă o reducere a comisionului de 

angajament până la 0,25 % pe an, precum şi o reducere a nivelului marjei 

dobânzii. 

Rambursarea împrumutului, achitarea dobânzilor şi a 

comisioanelor aferente, precum şi o parte din contribuţia României la 

finanţarea proiectului, arată domnia sa, vor fi asigurate de Ministerul 

Sănătăţii, din sumele alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de 

stat în bugetul său propriu. 

Proiectul va fi implementat de Ministerul Sănătăţii , prin Unitatea 

de Management a Proiectului Fondului Global de Combatere a SIDA, 

Tuberculozei şi Malariei şi al Băncii Mondiale, denumită UMP. 

Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu Ministerul Sănătăţii un 

acord de împrumut subsidiar prin care îi va delega acestuia din urmă 

întreaga autoritate şi responsabilitate pentru realizarea proiectului şi 

utilizarea eficientă atât a sumelor împrumutului, cât şi a alocaţiilor de la 

bugetul de stat. Pe parcursul implementării proiectului, în scopul 
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realizării obiectivelor acestuia, Ministerul Sănătăţii va colabora cu 

spiritele, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate , cu autorităţile publice 

locale, precum şi cu orice alte entităţi de specialitate din domeniul sanitar 

implicate. 

Pentru adaptarea prevederilor acordului la nevoile concrete ale 

sectorului sanitar, Ministerul Sănătăţii va putea solicita, prin Ministerul 

Finanţelor Publice, pe parcursul utilizării împrumutului, amendamente la 

conţinutul acordului, fără a majora obligaţiile financiare ale României 

faţă de acest finanţator. 

Faţă de cele prezentate, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil proiectul de Lege pentru 

ratificarea Acordului de împrumut între România şi Banca Internaţională 

pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării proiectului privind 

reforma sectorului sanitar – faza a II –a , semnat la Bucureşti la 28 

ianuarie 2005 ( P.L.-X.131/2005) în forma înaintată de Guvern. 

 

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

face o scurtă informare cu privire la proiectele de lege care au fost 

finalizate de către comisie în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi care au 

fost de curând adoptate de Plenul Camerei Deputaţilor. 

Astfel, în săptămâna care a  trecut, arată domnia sa ,  Plenul 

Camerei Deputaţilor a adoptat proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi 

alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din 

sectorul sanitar ( PLX 37/2005) şi proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2004 privind unele măsuri 

pentru eficientizarea activităţii din domeniul sănătăţii ( PLX 31/2005). 

În cadrul dezbaterilor care au avut loc în Plenul Camerei 

Deputaţilor, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
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urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, s-a exprimat opinia potrivit căreia 

personalul blocului operator nu ar trebui să beneficieze de un spor de 50 – 

100 % din salariul de bază.  

Această categorie de personal medical îşi desfăşoară activitatea în 

condiţii deosebit de periculoase şi este îndreptăţit să beneficieze de 

sporurile prevăzute, subliniază domnia sa . Plenul Camerei Deputaţilor a 

reţinut acest argument şi a aprobat amendamentul dl.senator prof.dr.Dan 

Sabău, preşedintele Comisiei pentru sănătate, ecologie şi sport a 

Senatului, însuşit de către dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei , dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan şi dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru . 

 

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

procedat la audierile privind funcţionalitatea reţelei de pediatrie şi 

obstetrică şi ginecologie. 

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

nivelul deosebit de crescut al mortalităţii infantile ( 16.8 0/00 ) şi al 

mortalităţii materne ( 0,34 0/00 ) ne situează pe un loc nedorit în rândul 

ţărilor europene. Prezentele audieri au drept principal scop analiza 

funcţionalităţii reţelei de pediatrie şi obstetrică-ginecologie precum şi 

depistarea măsurilor care să ducă la îmbunătăţirea substanţială a 

activităţii acestor reţele. 

Domnia sa acordă cuvântul dl.prof.dr.Adrian Georgescu. 

În urmă cu 80 de ani, mortalitatea infantilă în România atingea 

nivelul de 79 la 1.000 născuţi vii, menţionează dl.prof.dr.Adrian 

Georgescu, director, Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului 

„Alfred Russescu”. Nivelul mortalităţii infantile este influenţat de factori 

socio-economici, modelul de educaţie, dezvoltarea reţelei sanitare, factori 

de mediu şi factori ocazionali. De exemplu , în ţările arabe care 

beneficiază de un venit pe cap de locuitor deosebit de ridicat se 
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înregistrează niveluri crescute ale mortalităţii infantile. Lipsa unui nivel 

educaţional corespunzător a generat această situaţie. 

La sfârşitul secolului al XIX-lea  , în SUA mortalitatea infantilă 

atingea 200 0/00 , scăzând , până în prezent, la 6 – 7 0/00 . Clasificarea 

întocmită de Organizaţia Mondială a Sănătăţii că ţările cu mortalitate 

infantilă sub 20 0/00  sunt  ţări cu mortalitate infantilă scăzută. România 

înregistrează o mortalitate infantilă ridicată în raport cu ţările foarte 

dezvoltate din punct de vedere economic, precum Suedia şi Danemarca. 

Deşi toţi specialiştii din domeniul obstetricii-ginecologiei se 

pronunţă pentru naştere asistată în maternitate, sistemul DRG punctează 

cu 0,1 puncte o naştere, indiferent de tipul şi gravitatea acesteia. Este o 

interpretare aberantă a sistemului tarif pe caz rezolvat. 

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

solicită unele lămuriri privitoare la finanţarea şi asigurarea cu 

medicamente a Institutului pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Alfred 

Russescu”. 

Dl.prof.dr.Adrian Georgescu informează că Institutul pentru 

Ocrotirea Mamei şi Copilului „Alfred Russescu” trece prin cea mai grea 

perioadă din 1990 până în prezent, dar nu înregistrează datorii la 

furnizorii de medicamente şi materiale sanitare. 

Bolnavii internaţi în acest spital nu au fost niciodată trimişi după 

medicamente deşi cheltuielile cu medicamentele reprezintă 15 % din 

bugetul spitalului. Indicatorul case mix este foarte mic deoarece copiii 

internaţi în spital prezintă afecţiuni minore. Sistemul actual de finanţare 

nu este bun, iar prin regularizările trimestriale se pierd alte sume 

importante de bani. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei acordă, în 

continuare, cuvântul dl.prof.dr.Bogdan Marinescu. 
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Creşterea mortalităţii infantile se datorează şi declarării născutului 

viu la 26 săptămâni, arată dl.prof.dr.Bogdan Marinescu, director, Spitalul 

Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Panait Sârbu”. Eforturile financiare, 

depuse  pentru salvarea vieţii copiilor născuţi cu greutate între 600 – 900 

gr. , sunt deosebit de mari şi grevează asupra bugetului spitalului. În 

prezent, la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Panait Sârbu”, 60 – 

70 % dintre copiii născuţi sub 900 gr. sunt recuperaţi. Nu toate spitalele 

beneficiază de echipamentele necesare soluţionării acestor cazuri. În 

momentul în care aceste echipamente speciale se vor afla la dispoziţia 

tuturor unităţilor spitaliceşti din ţară, va scade şi mortalitatea în rândul 

născuţilor sub 1500 gr. În vederea dotării cu aceste echipamente la Cluj a 

fost organizat un curs de pregătire, finanţat de către Academia de 

pediatrie din SUA,  şi care are ca scop perfecţionarea cadrelor medicale 

pentru utilizarea echipamentelor medicale de ultimă generaţie. 

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

acordă cuvântul dl.prof.dr.Mircea Onofriescu, director, Maternitatea 

„Cuza Vodă” Iaşi. 

Maternitatea „Cuza Vodă” din Iaşi este una din cele mai mari 

unităţi sanitare de profil din ţară, înregistrând 6.000 de naşteri pe an, 

subliniază domnia sa. Valoarea actului medical şi pe caz ponderat este 

mai mică decât cheltuielile reale ale maternităţii. Este cazul tuturor 

spitalelor de monospecialitate ( obstetrică-ginecologie) şi care 

înregistrează cheltuieli foarte mari. Valoarea pe caz rezolvat pentru 

obstetrică, mamă şi nou născut este deosebit de mică. Maternitatea 

beneficiază de o secţie de terapie nou născuţi dotată la cel mai înalt nivel, 

comparativ egal cu cele din Elveţia. Astfel, maternitatea „Cuza Vodă” din 

Iaşi a intrat în rândul centrelor pilot. Centrele pilot trebuie să beneficieze 

de un regim financiar special, din partea Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate . Se desprinde necesitatea de a se înfiinţa centre de cost pentru 
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delimitarea cheltuielilor directe şi indirecte şi pentru standardizare. Din 

punct de vedere financiar, maternitatea se situează la limita unor 

probleme organizatorice, subliniază domnia sa . 

Trebuie să se aibă în vedere că o gravidă nu poate fi întoarsă de la 

poarta maternităţii chiar dacă are o naştere de gradul 6. Specialitatea de 

obstetrică este una dintre cele mai delicate şi toată lumea este implicată. 

Pentru cazurile grave se munceşte mult şi se cheltuie mult, dar casa de 

asigurări de sănătate decontează, cu greutate, aceste servicii. Reţeaua de 

obstetrică trebuie sprijinită, conchide domnia sa . 

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

subliniază că punctarea fixă a sarcinii , indiferent de gravitatea şi 

complexitatea acesteia, reprezintă o anomalie care trebuie atent corectată. 

Domnia sa acordă cuvântul dl.prof.dr.Bogdan Marinescu. 

Dl.prof.dr.Bogdan Marinescu menţionează că, în timp ce o naştere 

normală costă între 1.600.000 – 1.800.000 lei, o cezariană costă 

11.000.000 lei, dar din punct de vedere al cuantificării, indicii case mix 

nu diferă mult. Dacă apare, de exemplu, o afecţiune oftamologică indicele 

case mix urcă la 1,8 deoarece cezariana intră în subsidiar din punct de 

vedere al DRG-urilor. Referitor la reţeaua de obstetrică, caietul gravidei a 

intrat în uzanţă. S-a constatat că mortalitatea maternă apare la gravidele 

neurmărite din punct de vedere medical  . Controlul gravidei trebuie să 

intre în atribuţiile medicului de familie. Majoritatea gravidelor se prezintă 

să nască neinvestigate HIV şi luess, fiind o problemă de educaţie şi 

mentalitate. Pentru scăderea mortalităţii materne gravidele cu risc trebuie 

mai bine dispensarizate. În Elveţia, gravida este urmărită de către un 

medic de ambulator şi, în final, i se face trimitere către spital, unde 

urmează să nască. În România, prioritară apare opţiunea gravidei vis–a-

vis de spital şi medic, iar femeia gravidă nu poate fi respinsă. 
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În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

acordă cuvântul dl.prof.dr.Petrache Vîrtej, şeful secţiei de obstetrică 

ginecologie, Spitalul Clinic Universitar Bucureşti. 

Problemele reţelei de obstetrică-ginecologie au fost, întotdeauna 

aceleaşi: mortalitatea maternă şi depistarea cancerului de col uterin, 

subliniază domnia sa . 

O cauză directă a creşterii indicelui mortalităţii materne o 

reprezintă nerespectarea ritmicităţii consultaţiilor prenatale. Este 

important ca medicul de familie trebuie mai bine implicat în selecţia 

gravidelor cu risc. De asemenea, trebuie consolidat rolul moaşei, precum 

în ţări ca Olanda şi Danemarca în care, în cazul naşterii normale, gravida 

naşte asistată de moaşă. În ceea ce priveşte finanţarea, modificarea 

codificării şi cuantificării DRG a făcut ca o boală asociată să fie mai bine 

plătită ca naşterea. 

Dl.prof.dr.Mircea Onofriescu solicită cuvântul şi apreciază pozitiv 

cele spuse de către dl.prof.dr.Bogdan Marinescu. Sistemul DRG 

reprezintă, în opinia domniei sale, o hoţie deoarece o naştere este 

punctată precum o extracţie de unghie. 

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

informează comisia asupra faptului că, urmare a audierilor din data de 

30.03.2005 cu privire la dificultăţile legate de implementarea sistemului 

de finanţare bazat pe DRG, Ministerul Sănătăţii a comunicat următoarele: 

- Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi ai Institutului 

Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate vor analiza împreună cu 

comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii problemele specifice 

ale fiecărei specialităţi legate de implementarea sistemului de finanţare 

bazat pe DRG. Procesul va avea loc pe parcursul lunilor aprilie-iunie 

2005, perioadă în care comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii 

sunt invitate pentru discutarea pachetului de bază al serviciilor medicale 
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oferite populaţiei în cadrul sistemului public de asigurări sociale de 

sănătate. 

- În privinţa valorilor relative ale DRG-urilor, ale căror 

punctaje nu reflectă pe deplin realitatea medicală românească, Ministerul 

Sănătăţii a finanţat în cursul acestui an desfăşurarea unui proiect de 

calculare a costurilor care să stea la baza unei reevaluări obiective a 

valorii DRG-urilor. Proiectul se va desfăşura prin Institutul Naţional de 

Cercetare-Dezvoltare în Sănătate, pe parcursul anilor 2005 – 2006 şi va 

avea ca fundament colectarea datelor privind costul serviciilor medicale 

într-un număr de 20 – 30 de spitale din România. 

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

acordă cuvântul dl.prof.dr.Virgiliu Anker, şeful secţiei de obstetrică 

ginecologie Spitalul „Sf.Pantelimon” 

Într-o unitate cu toate specialităţile medicale, arată domnia sa, pot 

apare patologii diverse. De exemplu , o gravidă accidentată, cu fractură 

de coloană vertebrală necesită naştere prin cezariană. Deşi tratarea 

integrală a gravidei costă foarte mult, se plăteşte numai operaţia de 

cezariană, care se punctează foarte puţin. În prezent, în spital sunt 

internaţi 13 copii sub 1.500 gr a căror tratament costă foarte mult. 

Problema DRG-urilor trebuie rediscutată. De asemenea, problema 

moaşei de la ţară este o problemă actuală, conchide domnia sa . 

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

reaminteşte că, prin lege, s-a prevăzut formarea moaşei cu studii 

superioare de 4 ani. Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă şi sport au renegociat cu Uniunea Europeană, în 

vechea legislaţie , să se accepte şi recunoaşterea oficială a moaşei cu 

studii medii. Desfiinţarea pregătirii postliceale a moaşelor reprezintă o 

gravă greşeală. Hotărârea a fost luată cu unele dedesubturi şi viza 

alocarea unor fonduri PHARE. O moaşă cu studii superioare  nu se va 
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deplasa la gravidele din comuna Răchitele sau la Comana. Problema cea 

mai gravă este aceea că mortalitatea infantilă şi mortalitatea maternă sunt 

foarte mari şi urmărirea gravidei nu se efectuează. 

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

acordă cuvântul doamnei dr.Doina Pleşca, Spitalul Clinic de Copii 

„Dr.Victor Gomoiu”. 

După cum arată doamna dr.Doina Pleşca , în ultimii ani, ponderea 

copiilor prematuri şi dismaturi a fost în permanentă creştere, principala 

cauză fiind condiţiile socio-economice de viaţă. Domnia sa propune 

următoarele: 

- întărirea asistenţei medicale primare, în domeniul pediatriei, 

prin introducerea în programele naţionale de sănătate a medicinii de 

familie; trebuie avut în vedere că, în zilele legate de odihnă, asistenţa 

medicală nu mai funcţionează, iar singurele care asigură asistenţă sunt 

spitalele de pediatrie; 

- categoriile de copii defavorizate , care se află la baza 

mortalităţii infantile şi, totodată, sursă de abandon, trebuie să devină 

motiv de coplată pentru medicii de familie; 

- în urmă cu mulţi ani, existau asistentele de ocrotire care 

aveau grijă de sugari, monitorizau copiii şi vaccinările; lipsa acestora a 

dus la apariţia focarelor de rujeolă; 

- soluţionarea problemelor medico-sociale a copiilor 

defavorizaţi copleşesc direcţiile de protecţia copilului; mulţi dintre copiii 

internaţi în spitale sunt cazuri sociale; să se delimiteze ce înseamnă 

asistenţă sanitară de ceea ce înseamnă protecţie socială, mai propune 

domnia sa . 

Având în vedere cele prezentate dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei propune să se cheme la audieri reprezentanţii 

Ministerului Sănătăţii,ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ai 
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Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei , ai Autorităţii 

Naţionale pentru protecţia Copilului şi pediatrii care să se soluţioneze 

această problemă. Deşi cazurile prezentate sunt cazuri sociale Ministerul 

Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nu plăteşte aceste servicii iar 

spitalele se află  într-un mare deficit financiar. Nu este normal ca 

pediatria să fie grevată de cazurile sociale, subliniază domnia sa . 

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

acordă cuvântul dl.prof.dr.Alin Stănescu, consilier al ministrului 

sănătăţii, director medical adjunct, Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi 

Copilului „Alfred Russescu”. 

Pentru populaţia marginalizată din punct de vedere  social, cultural 

şi economic nu există servicii medicale mai bune, fiind nevoie de servicii 

medicale speciale, arată domnia sa . Avem o mortalitate infantilă mai 

mare decât în republica Moldova sau Ucraina. Serviciile  medicale 

trebuiesc adaptate la condiţiile specifice socio-economice. Deoarece 

Ministerul Sănătăţii nu beneficiază de resursele necesare, sistemul de 

servicii comunitare trebuie să se dezvolte în colaborare cu autorităţile 

locale. De asemenea, trebuie finanţate serviciile medicilor de familie, 

singurii în măsură să identifice riscurile îmbolnăvirii şi consecinţele bolii.  

În acest sens, se poate organiza o întâlnire cu reprezentanţii Comisiei 

pentru administraţie, amenajarea teritoriului şi urbanism şi să se discute 

aceste probleme. Ministerul Sănătăţii ar putea să susţină cadrele din 

mediul rural, obligatoriu localnici, care pot asigura şi activitatea de 

asistenţă medicală prenatală. 

Actualul sistem de grupare în diagnostic , case mix , nu răspunde 

cerinţelor şi nu reflectă activitatea desfăşurată în spitale. Cheltuielile din 

maternităţi trebuie standardizate pentru a se ajunge la un cost real. De 

asemenea, trebuie să se facă o departajare între spitale, deoarece nu toate 

sunt la fel de importante.  
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

subliniază că dezvoltarea asistenţei comunitare este absolut necesară. În 

acest sens trebuie elaborată o iniţiativă legislativă privind înfiinţarea şi 

funcţionarea asistenţei comunitare. 

În continuare solicită cuvântul dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru . 

Actuala organizare a reţelei de obstetrică-ginecologie şi a reţelei 

pediatrice nu este adaptată realităţilor din România. În reţeaua de 

obstetrică-ginecologie există cazuri în care, într-un spital, funcţionează un 

ginecolog la 2 paturi. Deşi asistenţa de obstetrică-ginecologie trebuie să 

se desfăşoare 80 % în ambulatoriu, în prezent, totul merge spre spital. 

Spitalul Clinic „Sf.Ioan” cheltuieşte , lunar, 7 miliarde de lei dintre care 5 

miliarde lei reprezintă cheltuielile cu salariile. Veniturile obţinute prin 

sistemul DRG abia dacă ating 2,5 miliarde lei, subliniază domnia sa . 

În situaţia în care gravida nu mai este urmărită de către un medic 

rolul moaşei devine esenţial. Ar fi necesară o iniţiativă legislativă privind 

urmărirea medicală a copilului până la vârsta de 1 an. Problema copiilor 

abandonaţi în spital este o problemă medico-socială. 

Reţeaua de pediatrie a fost practic distrusă, în ultimii ani, deoarece 

medicul de familie nu mai este interesat de copil şi nu este cointeresat, iar 

asistenţii de ocrotire au dispărut. 

Trebuie să vedem de câţi bani dispunem şi cum să-i cheltuim. Din 

nefericire,în sistemul sanitar există multă risipă. Un exemplu în acest sens 

este faptul că 72 % din fondurile Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate se cheltuiesc pentru laboratoarele  şi centrele private de 

tratament. Ce se întâmplă cu banii pentru sănătate , îşi exprimă domnia sa 

nedumerirea deoarece, bolnavilor internaţi, li se cere să procure 

medicamentele şi materialele sanitare necesare. 

Cu ajutorul dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi al 

comisiei , arată domnia sa , vom stabili ce se poate întreprinde pentru a 
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soluţiona toate aceste probleme. Problema DRG-ului se va rezolva atunci 

când se  va găsi o cale de mijloc. Acordarea a 0,18 puncte pentru o 

naştere reprezintă  un lucru ruşinos şi absurd, conchide domnia sa. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei subliniază, în 

continuare, că situaţia privind cheltuirea a 72 % din banii Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate de către laboratoarele şi centrele private, ar 

trebui investigată de către Curtea de Conturi a României . Vom sugera 

Curţii de Conturi a României să verifice toate aceste aspecte la Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate . 

Totodată, în această perioadă, comisia trebuie să se gândească la un 

cadru legislativ de reglementare a asistenţei medicale de obstetrică-

ginecologie şi pediatrie. Cadrul general de reglementare al asistenţei 

stomatologice şi al medicii de urgenţă a fost deja demarat, mai arată 

domnia sa . 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel solicită cuvântul şi subliniază că, la ora 

actuală, reţeaua de pediatrie a fost practic desfiinţată. Deşi în Contractul-

cadru există un punctaj suplimentar pentru aceste activităţi, 

supravegherea copilului şi a gravidei în teritoriu , sunt la pământ. 

Anul trecut s-a încercat reglementarea activităţii asistenţilor 

comunitari pe lângă primării, 3 - 4 asistenţi sanitari la 3 – 4 comune care 

să se ocupe de asistenţa socială şi care urmează să fie  plătită de către stat. 

Nu s-a rezolvat nimic în acest sens. 

Conform legislaţiei în vigoare nu ar trebui să existe copii 

abandonaţi. În unele judeţe agenţiile judeţene pentru protecţia copilului 

nu îşi exercită atribuţiile, în altele da. Asistentul maternal nu trebuie plătit 

de către maternitate, ci de către primărie. Specialitatea de moaşă trebuie 

să apară în Nomeclatorul profesiilor medicale şi să fie prevăzută şi în 

Contractul-cadru. 
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Rectificarea indicelui case mix şi a cazului ponderat reprezintă o 

necesitate . Sistemul australian beneficiază de o codificare mai bună decât 

cel american, dar nu aduce nimic bun în plus pentru mamă şi copil. Răul 

porneşte de la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Sănătate care 

face calculele şi studiile, iar Ministerul Sănătăţii le aprobă. Dacă nu se va 

calcula corect tariful pe caz ponderat, spitalele de pediatrie vor avea 

probleme şi mai grave. 

Referitor la chirurgia cardio-vasculară pediatrică, domnia sa 

informează că, peste 2 -3 ani se va da în folosinţă Centrul Naţional de 

Chirurgie Cardiovasculară pentru Copii. 

În Occident nu există o lege a asistenţei medicale de urgenţă. 

Domnia sa propune înfiinţarea unui sistem de îngrijiri comunitare 

de protecţie a mamei şi copilului. 

Totodată, domnia sa mai propune chemarea la audieri a 

reprezentanţilor Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare în Sănătate 

şi să se solicite acestora recalcularea indicatorilor pe cazul ponderat. 

În continuare, dl.dep.Movilă Petre solicită cuvântul. 

Având în vedere că asistenţii sociali sunt plătiţi de administraţia 

locală, domnia sa propune ca aceştia să fie folosiţi pentru culegerea 

informaţiilor din sistemul de pediatrie şi pentru întocmirea şi transmiterea 

raportărilor lunare. În ceea ce priveşte propunerea legislativă privind 

Legea asistenţei medicale de urgenţă, este important să se obţină o 

reglementare corectă şi funcţională pentru sistem. 

Dl.prof.dr.Mircea Onofriescu solicită cuvântul şi precizează că 

asistenţii comunitari trebuie să se ocupe, cu prioritate, de  cazurile 

deosebite. 

În unele localităţi asistentul social şi asistentul comunitar trebuie să 

lucreze în echipă, completează dl.prof.dr.Alin Stănescu. 
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Dl.prof.dr.Bogdan Marinescu solicită cuvântul şi arată că, prin 

lege, pacientul are dreptul la anumite servicii medicale şi la controale 

medicale periodice. Pacientul trebuie să fie responsabilizat, tot prin lege, 

şi să fie obligat la efectuarea controalelor medicale periodice. Medicul nu 

poate fi culpabilizat pentru starea de sănătate cu care pacientul se prezintă 

la cabinetul medical. De asemenea, sfatul genetic este absolut necesar. 

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

precizează că, atât consumul de tutun cât şi cel de alcool reprezintă 

factori importanţi de risc pentru sănătatea populaţiei. Domnia sa propune 

să se elaboreze o iniţiativă legislativă prin care accizele la alcool şi tutun 

să fie virate în bugetul pentru sănătate. O astfel de reglementare a 

funcţionat în urmă cu 4 ani, menţionează domnia sa . 

Activitatea asistenţilor comunitari trebuie reglementată prin lege, 

iar pregătirea asistenţilor sociali trebuie completată prin cursuri de 

reciclare, cu cunoştinţe medicale, conchide domnia sa . 

Dl.dep.dr.Luchian Ion solicită cuvântul şi arată că obstetrica-

ginecologia se confruntă cu aceleaşi neajunsuri ca şi celelalte specialităţi 

medicale. Responsabilitatea medicilor de familie trebuie crescută dar, în 

acelaşi timp, aceştia trebuiesc stimulaţi financiar în mod corespunzător 

noilor atribuţii. Dacă vom cheltui mai mult pentru medicina primară va 

scădea presiunea financiară asupra spitalelor. 

Dezastrul din sănătate s-a adâncit deoarece Legea asigurărilor 

sociale de sănătate este o lege socialistă. Domnia sa crede că trebuie bine 

reglementat cine este obligat să plătească contribuţia asigurărilor sociale 

de sănătate şi cine va plăti scutirile de la plata acesteia. Deşi sistemul de 

sănătate este subfinanţat, din cele aproximativ 110.000 miliarde lei care 

se colectează Ministerul Finanţelor Publice acordă numai 76.000 miliarde 

lei. Este necesar să se stabilească care este pachetul de bază şi cine 

plăteşte aceste servicii . 

 19



Banii colectaţi de la asiguraţi trebuie să se întoarcă, în totalitate, în 

sistemul sanitar. 

Statul trebuie să aloce sume importante pentru cazurile sociale. Nu 

este normal ca pentru persoanele abandonate, care se află în spitale, să 

plătească Ministerul Sănătăţii în locul primăriei. 

Domnia sa propune organizarea unei audieri pe tema transplantului 

de ţesuturi şi organe, domeniul medical de mare perspectivă care, în 

prezent, este subfinanţat. 

În sistemul sanitar se resimte o acută lipsă de medici pediatri. De 

exemplu, la Ploieşti, secţia de chirurgie infantilă va intra în faliment din 

lipsă de specialişti. 

În continuare, dl.dep.dr.Diaconescu Renică solicită cuvântul. 

Cu ocazia avizării dl.prof.dr.Mircea Cinteză în funcţia de ministru 

al sănătăţii, reaminteşte domnia sa , a pus o întrebare referitoare la locul 

şi atribuţiile direcţiei de sănătate publică. Atribuţiile privind controlul 

practic , au dispărut. Inspectorii de ocrotire a mamei şi copilului se ocupă 

numai de distribuirea gratuită a laptelui praf. Rolul coercitiv al direcţiilor 

de sănătate publică faţă de medicii de familie nu mai există. 

Asistenţa medicală primară s-a organizat în cadrul centrelor de 

permanenţă. Există posibilitatea ca, la un număr de 7 – 8 comune dintr-un 

judeţ să se înfiinţeze un centru de ocrotire al mamei şi copilului. Aceste 

centre ar putea fi finanţate prin programe ale Uniunii Europene . 

Dl.prof.dr.Bogdan Marinescu solicită cuvântul şi informează că, 

acum 15 ani, aceste centre au fost dotate prin derularea unui program al 

Băncii Mondiale. Un număr de 2 – 3 centre, pe judeţ, ar putea fi 

reactivate ca centre multifuncţionale. 

Dl.prof.dr.Alin Stănescu solicită cuvântul şi precizează că multe 

dintre centrele multifuncţionale sunt, în acelaşi timp, centre de 

permanenţă. 
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Dl.dep.Movilă Petre intervine şi subliniază că, cel mai important 

partener al Ministerului Sănătăţii , trebuie să fie Ministerul Administraţiei 

şi Internelor. În prezent, se derulează o serie de programe de parteneriat 

cu autorităţile locale şi trebuie să se obţină bani de la acestea. 

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

subliniază că înfiinţarea centrelor multifuncţionale a fost condiţionată de 

către Banca Mondială , prin dotare şi stabilirea în mediul rural. Centrul 

multifuncţional din localitatea Valea lui Mihai a fost desfiinţat din lipsa 

de activitate. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan solicită cuvântul şi menţionează că odată cu 

privatizarea masivă a cabinetelor stomatologice, stomatologia infantilă a 

dispărut. Lipsa prevenţiei şi a  tratamentului stomatologice la copii va 

duce , mai târziu, la grave complicaţii. Fostele cabinete medicale şcolare 

trebuie revitalizate şi finanţate de Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate şi Ministerul Sănătăţii, conchide domnia sa . 

În continuare, solicită cuvântul dl.dep.dr.Dida Corneliu . 

În prezent, bugeteul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al 

Ministerului Sănătăţii nu sunt în măsură să asigure 4 % din PIB pentru 

sănătate. Această situaţie impune o creştere la 5 % a alocaţiilor bugetare 

prin creşterea activităţii economice şi consolidarea bazei de colectare. 

Constatarea  dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru  cu privire la cheltuirea a     

72 % din bugetul pentru investigaţii al Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate prin decontarea către laboratoarele şi centrele private, este 

stupefiantă. Acest fapt constituie o gravă risipă din banii contribuabililor. 

Implicarea consiliilor locale şi judeţene în medicină şi asistenţă 

socială se impune ca o necesitate. Domnia sa  propune ca Guvernul să 

identifice noi surse de finanţare a consiliilor locale şi judeţene în 

domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale. O parte dintre sumele alocate 

trebuie dirijate spre asigurarea  condiţiilor hoteliere din spitale. 
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Deficienţele privind finanţarea spitalelor prin sistemul DRG-urilor 

sunt mari. 

Se impune o schimbare în relaţiile comisiei cu Ministerul 

Finanţelor Publice deoarece nu este posibil ca ministrul finanţelor publice 

să nu răspundă invitaţiei adresate de către comisie . 

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

subliniază , încă o dată, că problema finanţării sistemului sanitar este 

capitală. 

Sumele care reprezintă 4 % din PIB nu sunt alocate, integral, 

pentru sănătate. Cele 23.000 miliarde lei trebuie să se întoarcă înapoi în 

sistem, după cum reiese şi din raportul Curţii de Conturi a României 

.Doamna consilier Edith Szarka a promis că va întreprinde toate 

demersurile necesare pe lângă Conteciosul Administrativ pentru a obţine 

cele 23.000 miliarde lei înapoi la sănătate. 

Domnia sa propune ca, în noua lege a asigurărilor sociale de 

sănătate, să se prevadă, în mod explicit, procentul din PIB care se alocă, 

anual, pentru sănătate. Învăţământul beneficiază de o astfel de prevedere 

cuprinsă în lege. Domnia sa acordă cuvântul dl.dep.dr.Boeriu Valeriu . 

Una dintre probleme o reprezintă discontinuitatea îngrijirilor 

medicale, la nivelul cabinetelor medicilor de familie, subliniază domnia 

sa . Centrele de permanenţă  nu asigură, 24 de ore din 24, această 

continuitate deoarece medicii de familie nu sunt stimulaţi pentru 

activitatea depusă. În acest sens, trebuiesc revăzute prevederile 

Contractului-cadru. Pentru persoanele defavorizate contribuţia la 

asigurările sociale de sănătate trebuie plătită de către stat. Autonomia 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate se impune ca o necesitate. 

Asistenţa medicală nu trebuie să se confunde cu asistenţa socială. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel solicită cuvântul şi precizează că, în 

Contractul-cadru se prevede , cu claritate, obligaţia medicului de familie 
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de a participa la asigurarea asistenţei medicale în centrele de permanenţă. 

Centrele de permanenţă sunt nominalizate de către direcţiile de sănătate 

publică. 

Asistenţa medicală a mamei şi copilului este gratuită indiferent 

dacă pacientul este sau nu asigurat. Politica statului este de a asigura 

sănătatea populaţiei, în conformitate cu prevederile Constituţiei. 

Alături de doamna dr.Daniela Bartoş, domnia sa se consideră unul 

din fondatorii Spitalului de pediatrie din Ploieşti, spital care beneficiază 

de un indice case mix mai mare decât cel al Institutului de Ocrotire al 

Mamei şi Copilului „Alfred Russescu”. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru solicită cuvântul şi menţionează că, 

în anul 1999, bugetul pentru sănătate era de 0,8 miliarde dolari. Într-un 

articol din presă, dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că nu toţi banii pentru 

reţetele compensate şi gratuite nu se cheltuie integral. În anul 2005 sunt 

prevăzute peste 2 miliarde dolari la bugetul pentru sănătate, iar sănătatea 

se află într-un crah financiar. 

Concluzia este că, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu 

gestionează bine aceste sume. Nu este normal ca investigaţiile să se facă 

în laboratorul sau centrul medical privat şi să se plătească de  către spital, 

subliniază domnia sa . Cea mai mare ruşine o reprezintă aprobarea ca 

medicii să fie filmaţi cu camera ascunsă, conchide domnia sa . 

Având în vedere aspectele relevate în urma audierilor şi discuţiilor, 

Comisia pentru sănătate şi familie a stabilit că se impun a fi luate 

următoarele măsuri: 

- Referitor la valorile relative ale DRG-urilor ale căror 

punctaje nu reflectă pe deplin realitatea, Ministerul Sănătăţii finanţează 

un proiect de calculare a costurilor care să stea la baza unei reevaluări 

obiective a valorii  DRG-urilor. Comisia pentru sănătate şi familie a 

Ministerul Sănătăţii trebuie să ia toate măsurile ca noul sistem de 
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finanţare prin DRG să fie aplicat începând cu 1 ianuarie 2006. Având în 

vedere că s-au încheiat contractele cu casele de asigurări pe anul 2005  

introducerea  tarifului reevaluat/caz ponderat se va face începând cu anul 

2006, întrucât este necesară eliminarea diferenţelor semnificative 

existente între spitale. 

- Este necesar să se analizeze modul de finanţare al asistenţei 

medicale pentru copiii prematuri, întrucât preţurile de cost sunt foarte 

mari iar salvarea şi dezvoltarea acestora până la atingerea parametrilor 

morfofiziologici normali impune o dotare corespunzătoare şi o medicaţie 

scumpă. 

- Comisia pentru sănătate şi familie va purta o serie de discuţii 

cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei , Ministerul 

Administraţiei şi Internelor  şi administraţia locală pentru găsirea unor 

soluţii privind internarea în aşezăminte medico-sociale a cazurilor sociale 

abandonate în spitale ( copiii abandonaţi, copiii rromi , copiii nedeclaraţi, 

oameni ai străzii, persoane în vârstă) ; în prezent, cheltuielile pentru 

aceste categorii de persoane sunt suportate integral din bugetul spitalului, 

întrucât celelalte organisme cu atribuţii în acest sens refuză colaborarea. 

- Asistenţa medicală comunitară , în special în mediul rural, 

trebuie revitalizată. În acest sens, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât iniţierea unei propuneri legislative privind organizarea şi 

funcţionarea asistenţei medicale comunitare care să cuprindă atribuţii 

clare a asistenţilor comunitari precum şi prevederi referitoare la 

finanţarea de la bugetul de sănătate şi bugetul consiliului local. 

- Având în vedere că statul are obligaţia asigurării asistenţei 

medicale pentru copii, Ministerul Sănătăţii trebuie să ia măsuri urgente 

pentru reactivarea cabinetelor medicale şcolare, inclusiv a celor dentare 

prin reintroducerea  consultaţiilor şi tratamentelor stomatologice, precum 

şi a activităţilor de prevenţie. 
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- Este necesar ca Ministerul Sănătăţii să găsească soluţii 

financiare pentru cointeresarea medicilor de familie în efectuarea 

serviciilor profilactice şi a celor de educaţie sanitară a populaţiei. În 

vederea eficientizării activităţii acestora este necesară promovarea Legii 

privind statutul medicului de familie. Pentru realizarea acestui obiectiv 

Comisia pentru sănătate şi familie va iniţia o propunere legislativă , care 

să cuprindă prevederi privind atribuţiile şi obligaţiile acestora. Se impune 

ca modul de finanţare şi precizarea cotei procentuale din bugetul Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru medicina de familie să fie 

incluse în lege deoarece medicina de familie, care este o investiţie pe 

termen lung , nu trebuie supusă fluctuaţiilor procentuale din buget. 

- O altă măsură care se impune constă în asigurarea asistenţei 

medicale primare teritorializate care să se exercite în funcţie de numărul 

pacienţilor; în prezent, datorită numărului mare al pacienţilor de pe listă, 

medicul de familie nu poate îmbina activitatea din cabinet cu cea din 

teritoriu. 

- Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât iniţierea unor 

audieri , cu participarea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate, pentru a analiza prevederilor Contractului-cadru referitoare la 

alocarea a 72 % din bugetul pentru investigaţii medicale centrelor 

medicale private şi laboratoarelor private; este inadmisibil ca un RMN 

efectuat la un centru medical privat să coste 110 euro iar la Spitalul 

Militar Central 40 euro. 

- Soluţia de ieşire din criza de subfinanţare a sistemului de 

sănătate o reprezintă promovarea urgentă a unei Legi privind asigurările 

sociale de sănătate iniţiată de comisie care să fie actualizată şi să 

stabilească procentul de 4 % din PIB pentru sănătate. De asemenea legea 

trebuie să cuprindă prevederi privind autonomia reală a Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate care asigură folosirea, în integralitate, a banilor 
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asiguraţilor pentru serviciile medicale. Principiul solidarităţii şi 

subsidiarităţii nu poate fi omis din lege, deoarece stadiul actual de 

dezvoltare economico-socială a României ar duce la apariţia 

discriminărilor în cadrul categoriilor sociale. 

Legea privind asigurările sociale de sănătate trebuie să precizeze 

obligativitatea persoanelor fizice şi juridice, precum şi a ministerelor ( în 

cazul categoriilor sociale scutite) de a plăti contribuţiile la asigurările 

sociale de sănătate. 

Se impune ca în Contractul-cadru, anexă la lege, să se stabilească 

pachetul de bază al serviciilor medicale oferite populaţiei, care să 

cuprindă un tratament medical egal pentru asiguraţi, indiferent de 

contribuţia acestora la asigurările sociale de sănătate. 

- O altă soluţie de ieşire de criză a sistemului sanitar constă în 

recuperarea disponibilităţilor înregistrate la sfârşitul anului 2004 în 

valoare de 23.000 miliarde lei care ar acoperi datoriile şi ar permite 

funcţionarea sistemului. De asemenea este necesară găsirea unor noi surse 

de finanţare, precum atragerea unor fonduri externe. 

- Având în vedere disfuncţionalităţile din sistemul de sănătate 

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât iniţierea unor propuneri 

legislative care se referă la modificarea şi completarea Legii medicilor 

dentişti, la asigurarea asistenţei de urgenţă, la activitatea din reţeaua de 

obstetrică-ginecologie şi pediatrie, precum şi la reţinerea unui procent din 

accizele pentru alcool şi tutun pentru sănătate . 

În încheierea lucrărilor membrii comisiei au apreciat că medicii 

trebuie să ia atitudine faţă de mijloacele mass-media care în prezent 

desfăşoară o campanie de denigrare, considerând medicii o categorie cu 

potenţial de corupţie. 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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