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 La lucrările comisiei  sunt prezenţi 14 deputaţi, fiind absent 

motivat 1 deputat . 

 La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

- Dl.prof.dr.Ovidiu Băjenaru, şeful clinicii de neurologie , 

Spitalul Clinic Universitar de Urgenţă Bucureşti. 

- Dl.prof.dr.Florin Tudose, şeful clinicii de psihiatrie, Spitalul 

Clinic Universitar de Urgenţă Bucureşti. 

- Dl.prof.dr.Constantin Popa, Spitalul Clinic de urgenţă 

„Prof.Dr.Bagdazar”. 

- Doamna dr.Cristina Popescu-Garotescu, director general, 

Spitalul de Psihiatrie „Domniţa Bălaşa”. 

- Dl.prof.dr.Radu Mihăilescu, director general, Spitalul Clinic 

de Psihiatrie „Prof.dr.Alex.Obregia”. 

- Dl.prof.dr.Dan Prelipceanu, Spitalul Clinic de Psihiatrie 

„Prof.dr.Alex.Obregia”. 

- Dl.prof.dr.Constantin Oancea, Spitalul Clinic de Psihiatrie 

„Prof.dr.Alex.Obregia”. 
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- Doamna dr.Bogdana Tudorache, Preşedinte, Liga Română 

pentru Sănătate Mintală. 

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

preşedintele comisiei  supunând la vot ordinea de zi. 

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

1. Audieri privind asistenţa medicală psihiatrică şi neurologică. 

2. Diverse. 

3. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La primul punct al ordinii de zi , Comisia pentru sănătate şi familie 

a procedat la audieri privind asistenţa medicală psihiatrică şi neurologică. 

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

comisiei , sistemul actual de finanţare a creat o serie de probleme serioase 

de disfuncţionalitate în cadrul sistemului de sănătate, motiv pentru care 

Comisia pentru sănătate şi familie a iniţiat un ciclu de audieri cu 

specialiştii din domeniu pentru a analiza şi a găsi soluţii de ieşire din 

criză. În audierea precedentă comisia a discutat funcţionalitatea reţelei de 

pediatrie şi obstetrică-ginecologie care se confruntă cu un nivel crescut al 

mortalităţii materne şi infantile. Prezentele audieri au ca scop analiza 

asistenţei medicale psihiatrice şi neurologice, precum şi depistarea 

măsurilor care să ducă la îmbunătăţirea activităţii acestor reţele. În  aceste 

sectoare de activitate sunt disfuncţionalităţi serioase privind finanţarea şi 

asigurarea asistenţei continue a bolnavilor. Iniţial, în spitalele de 

psihiatrie s-a dorit implementarea DRG, ceea ce ar fi o mare greşeală dar 

ulterior s-a renunţat la introducerea acestora De asemenea datorită 

fondurilor insuficiente medicamentele şi materialele sanitare atât în 

spitale cât şi în ambulatoriu sunt insuficiente sau/şi neaccesibile. 

Neurologia care are o patologie complexă este în aceiaşi situaţie. 
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În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

acordă cuvântul domnului prof.dr.Constantin Popa. 

Dl.prof.dr.Constantin Popa, Spitalul Clinic de urgenţă 

„Prof.Dr.Bagdazar” arată că sistemul de sănătate este la limita 

accesibilităţii din punct de vedere al susţinerii financiare, cauză care 

generează toate problemele grave din ultimii 15 ani. Ori, din punct de 

vedere al mortalităţii prin boli neurovasculare România se situează pe 

primul loc în Europa, fapt evidenţiat şi de Organizaţia Mondială a 

Sănătăţii ; în prezent nu există o etiologie ştiinţifică dar sunt aproximativ 

1 milion de bolnavi  care au avut accidente vasculare şi aproximativ 

400.000 de bolnavi care fac recurenţă; acest lucru  obligă Ministerul 

Sănătăţii la iniţierea unui program naţional neurologic independent. 

Un alt aspect abordat de dl.prof.dr.Constantin Popa s-a referit  la 

inegalitatea dotărilor şi pregătirilor în teritoriu; gradul de pregătire care 

este în funcţie de locul unde se desfăşoară are  ca şi consecinţe, în 

următorii 2 -3 ani, lipsa specialiştilor care să facă faţă problemelor 

apărute în neurologie, vis-a-vis de noile informaţii. 

În continuare, dl.prof.dr.Constantin Popa arată că Ministerul 

Sănătăţii face eforturi pentru a realiza continuitatea terapeutică deoarece 

există boli ( de exemplu miastenia, epilepsia, etc.) la care fără 

administrarea medicamentelor se ajunge la deces; un bolnav  de epilepsie 

care nu este tratat medicamentos intră în „status epilepticus” şi moare. La 

fel şi în boala Parkinson în care bolnavii, cazuri sociale, fără doza 

medicamentoasă rămân rigizi la pat şi mor în casă. În aceiaşi situaţie sunt 

şi bolnavii care necesită medicamentaţie intravenoasă timp de 5 zile, însă 

nu au bani să le cumpere, precum şi cazurile de insuficienţă  respiratorie 

acută pe motive neurologice care depind de rapiditatea transportului la 

spital. 
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Relaţia spitalelor din Bucureşti cu Casa de asigurări de sănătate 

Bucureşti este acceptabilă, dar nu aceiaşi situaţie se înregistrează în 

judeţe unde acestea se bazează mai mult pe cunoştinţe şi nu pe 

competenţă. În general se poate vorbi de subfinanţare şi de proastă 

gestionare a banilor de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ; de 

exemplu bugetele spitalelor se aprobă cu întârziere determinând 

disfuncţionalităţi grave în spitale ( acces la medicamente, materiale 

sanitare şi investigaţii). Domnia sa subliniază că nu vrea, din lipsă de 

fonduri, să vorbească de eutanasierea pasivă a sistemului sanitar. De 

asemenea apreciază că „nimeni nu vrea să stabilească priorităţile 

veritabile din sistemul sanitar”. 

În legătură cu pregătirea continuă a medicilor, 

dl.prof.dr.Constantin Popa arată că relaţia cu universităţile este 

indispensabilă ; trebuie ca toţi absolvenţii să ajungă la nivel de cunoştinţe 

profesionale în aşa fel încât să nu fie într-un judeţ numai medici buni şi în 

altul numai medici nepregătiţi. O bună pregătire profesională a medicilor 

neurologi duce la scăderea numărului de solicitări de către bolnavi, a 

spitalelor clinice care în prezent au 67 % din cazuri cronice numai din 

teritoriu. La Spitalul Clinic de urgenţă „Prof.Dr.Bagdazar” sunt 

înregistraţi 400 de bolnavi pe 300 de paturi, 70 de urgenţe pe noapte. 

În zonele rurale şi în unele orăşeneşti din Moldova , Oltenia, 

Muntenia situaţia este foarte grea. 

Dl.prof.dr.Constantin Popa consideră că trebuie găsite soluţii 

legislative privind stimularea absolvenţilor ( atribuirea unei locuinţe, a 

unei maşini etc., stimulare financiară ) pentru a se stabili în zonele 

defavorizate. De asemenea primarii şi preoţii trebuie să sprijine medicul 

pentru a-l lega de comunitate şi profesie. 

Dl.prof.dr.Constantin Oancea, Spitalul Clinic de Psihiatrie 

„Prof.dr.Alex.Obregia” intervine arătând că o stimulare financiară ( de 
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exemplu dublarea salariului) acordată medicului l-ar atrage în alegerea 

unui post în zonele defavorizate. 

Dl.prof.dr.Ovidiu Băjenaru, şeful clinicii de neurologie , Spitalul 

Clinic Universitar de Urgenţă Bucureşti subliniază că bolile cerebro-

vasculare obligă la iniţierea unui program naţional atât neurologie cât şi 

pentru medicina de specialitate şi medicina de familie. Bolile cerebro-

vasculare sunt generatoare de decese şi persoane invalide şi, ca urmare, 

este nevoie de un program de prevenţie. Supravieţuitorii acestor boli 

constituie o problemă socială şi economică, costurile acestora fiind de      

1 % din costurile cerebro-vasculare. 

Clinicile sunt aglomerate pentru că sistemul de recuperare 

neurologică aproape nu există; în mod normal supravieţuitorii care după 

14 zile ar trebui să treacă în centre de recuperare ( în prezent sunt numai 2 

centre de recuperare, la Iaşi şi Cluj) rămân în clinică ridicând costurile 

spitalului ( comparativ cu anul 2004 costul mediu/bolnav din 2005 este 

mai mare). 

Referitor la unităţile de urgenţă neuro-vasculară, domnia sa arată că 

acestea, pentru a-şi îndeplini rolul pentru care au fost înfiinţate, trebuiesc 

dotate corespunzător; funcţionalitatea acestora nu este optimă. 

Celelalte boli neurologice precum epilepsia, miastenia nu sunt 

trecute ca urgenţe medicale în Contractul-cadru pe anul 2005 cu toate 

acestea îndeplinesc toate condiţiile de a fi urgente. 

Dl.prof.dr.Ovidiu Băjenaru, şeful clinicii de neurologie , Spitalul 

Clinic Universitar de Urgenţă Bucureşti apreciază că modul de aplicare a 

noii liste de medicamente gratuite şi compensate blochează utilizarea 

medicamentelor , de exemplu epilepsia şi boala Parkinson, care necesită o 

medicaţie asociată, practic nu se poate trata corect; în acest sens, Comisia 

de neurologie a Ministerului Sănătăţii a înaintat ministrului sănătăţii un 

memoriu prin care se solicită permisiunea de a trata aceste boli indiferent 
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de plafonul stabilit pentru reţetele de medicamente gratuite şi compensate 

( de exemplu numai un medicament pentru boala Parkinson costă 

aproximativ 3 milioane lei ). 

Referitor la educaţia medicală continuă, domnia sa apreciază că 

absolvenţii nu-şi pot pune în practică cunoştinţele asimilate în 

universitate atât timp cât o serie de investigaţii clinice sunt considerate de 

lux şi nu explorări normale uzuale ( de exemplu RMN pentru care Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate decontează 1 milion lei, restul de 2 

milioane lei plăteşte pacientul; tomograful, investigaţie obligatorie, este 

suportat parţial de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 320.000 lei, 

restul de 1 milion lei reprezintă colpată). 

În final, dl.prof.dr.Ovidiu Băjenaru arată că respectarea ghidurilor 

pentru neurologie în spitale este obligatorie. 

Dl.prof.dr.Constantin Popa arată că, în România, cheltuielile în 

spitale sunt foarte mici, astfel costul pe cap de locuitor este de 1 dolar, în 

timp ce în ţările din Uniunea Europeană este de 10 dolari, iar în SUA de 

20 dolari. Domnia sa consideră că nu trebuie să privăm bolnavii de 

tratamentele terapeutice existente. 

Referitor la ghidurile terapeutice pentru neurologie, acestea au fost 

elaborate an de an, dar nu există susţinere financiară pentru publicare. 

Ministerul Sănătăţii trebuie să găsească soluţii pentru publicarea acestora 

deoarece medicii de familie au nevoie de educaţie medicală continuă 

pentru a face faţă gamei variate de boli ( de la SIDA la accidente 

vasculare). 

Doamna dr.Bogdana Tudorache, Preşedinte, Liga Română pentru 

Sănătate Mintală arată că Ministerul Sănătăţii are o Strategie naţională 

pentru sănătatea mintală, existând şi un Plan naţional de sănătate mintală 

ce presupune şi o finanţare substanţială. Pentru reuşita reformei inclusiv 

în formare, este important ca grupul de lucru care va fi numit pentru 
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aplicarea Planului naţional de sănătate mintală să fie format din 

reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Ministerului Justiţiei, Ministerului  

Finanţelor Publice, reprezentanţi ai populaţiei şi ai medicilor de familie. 

Sănătatea mintală este considerată o prioritate şi o condiţie de integrare 

europeană. Legat de legislaţie, normele de aplicare a Legii sănătăţii 

mintale vor fi emise în scurt timp, în prezent acestea fiind accesibile pe 

site-ul Ministerului Sănătăţii pentru observaţii şi propuneri. Aplicarea 

legii va fi monitorizată de către Uniunea Europeană . 

Dl.prof.dr.Constantin Oancea arată că slaba calitate a asistenţei 

psihiatrice în mediul rural se datorează investiţiilor reduse sau inexistente. 

Al doilea aspect se referă la dezvoltarea alternativă care presupune 

o muncă creativă cu multe măsuri organizatorice. Practic, îngrijirile 

psihiatrice şi îngrijirile locale trebuie să aibă sprijin financiar din partea 

Ministerului Sănătăţii şi a comunităţii locale. Calificarea personalului 

medical nu prezintă interes; s-au deschis două şcoli de nursing în 

psihiatrie ( la Tg Mureş şi Iaşi) care au ca scop informarea de grup pe 

teren. La aceste şcoli spitalele din sudul ţării ( Călăraşi, Brăila, Sibiu) nu 

au trimis nici un reprezentat. Aceiaşi lipsă de interes este manifestată şi 

pentru cărţile de specialitate care nu sunt cumpărate. 

Domnia sa solicită sprijin comisiei şi Ministerului Sănătăţii pentru 

lărgirea acestei sfere de activitate. 

Un alt aspect abordat de dl.prof.dr.Constantin Oancea se referă la 

dezvoltarea alternativelor la spitalizare prin intervenţia comunitară la 

domiciliu ( în acest sens arată că deplasarea de 2 ori la domiciliu reduce 

spitalizarea de 4 ori). Primăria municipiului Bucureşti a avut o tentativă 

timidă de un asemenea proiect comunitar; în sectorul 6 primăria a găsit 70 

cazuri de bolnavi psihici părăsiţi la domiciliu şi a cerut acceptul 

Asociaţiei de psihiatrie pentru a intra cu forţa în casa acestora deoarece 

primăria nu avea medici specialişti care să ştie să vorbească cu pacienţii. 
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În momentul când asociaţia a solicitat Primăriei sectorului 6 să 

stabilească priorităţile, aceasta nu a mai dat nici un răspuns deoarece 

trebuia să finanţeze proiectul. Domnia sa arată că medicii psihiatrii 

trebuie să fie chemaţi de comunitate, ei asumându-şi expertiza pentru 

orice proiect  ( precum centre de sănătate ) care trebuie finanţat de 

autorităţile locale. 

În ceea ce priveşte dezvoltarea capacităţii de producere a 

informaţiilor despre sănătatea mintală , Organizaţia Mondială a Sănătăţii  

prezintă câteva aspecte: 

- este necesar să lucrezi în parteneriat cu asistenţa socială: 

- este necesar să produci informaţii de sănătate ( în România e 

necesar un Institut Naţional de Sănătate Mintală pentru a produce aceste 

date despre trenduri); 

- este necesar să se producă şi să se aplice cele mai bune 

dovezi de bună practică medicală. 

Dl.prof.dr.Radu Mihăilescu, Director general, Spitalul Clinic de 

Psihiatrie „Prof.dr.Alex.Obregia” consideră că sunt câteva nivele care 

trebuiesc analizate. Nivelul de mentalitate din România este canotat 

peiorativ , în sensul că se consideră necesară izolarea bolnavilor. 

Al doilea nivel este cel legislativ – lipsa normelor de aplicare a 

Legii sănătăţii mintale, aşa după cum arată Organizaţia Mondială a 

Sănătăţii , duce la abuzuri psihiatrice ( internări împotriva voinţei 

bolnavului). 

Nivelul organizatoric este absolut necesar, o reformă de 

dezinstituţionalitate de la nivelul spitalului în ambulatoriu ( centre de 

sănătate mintală). Practic nu există decât spitale care sunt vechi şi 

nedotate. Exemplu Spitalul clinic de Psihiatrie „Prof.dr.Alex.Obregia” are 

30.000 de internări pe an. Este un spital mamut cu 1.600 paturi ceea ce 

înseamnă o aberaţie, nu reformă. 
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Al patrulea nivel se referă la finanţare – Olanda alocă 22 % din 

bugetul pentru sănătatea mintală, Belgia 16 % iar pentru Spitalul Clinic 

de Psihiatrie „Prof.dr.Alex.Obregia” bugetul din 2004 a fost de 33 

miliarde lei care s-a suplimentat cu 6 miliarde lei din programul naţional 

de sănătate. În anul 2005 bugetul a fost de 34 miliarde lei dar nu a mai 

fost suplimentat. Finanţarea pentru toxicomani este în scădere, în timp ce 

fenomenul este în creştere. Astfel, în anul 2005, pentru toxicomani s-au 

alocat cu 600 milioane lei mai puţin decât în anul 2004. Legea nr.143 

privind traficul de droguri stabileşte că tratamentul toxicomanilor  se face 

în spitalele de psihiatrie, ceea ce nu este benefic, fiind necesare reţele 

separate pentru această activitate. 

În final, domnia sa afirmă că, în România, psihiatria este singura 

disciplină medicală cu un curent antipsihiatric. 

Dl.prof.dr.Dan Prelipceanu, Spitalul Clinic de Psihiatrie 

„Prof.dr.Alex.Obregia” apreciază că în România stigma psihiatriei care 

există în toate ţările ( excepţie fac Olanda şi SUA ) este mai agresivă. 

De asemenea, arată că, în România, reforma sistemului psihiatric 

„a înregistrat mici progrese datorită unor cauze obiective oarecum 

depăşite” şi a unor cauze subiective care au fost amintite de antevorbitori; 

medicii psihiatrici au făcut cam toată reforma în ultimii 15 ani pe cont 

propriu, însă pentru continuarea acesteia este nevoie de finanţare şi voinţă 

politică. Scandalurile din spitalele psihiatrice, precum cele de la Poiana 

Mare şi Brăila nu ar fi avut consecinţe asupra reformei dacă nu ar fi fost 

în atenţia Uniunii Europene .” 

În continuare, domnia sa arată că, deşi nu există 

dezinstuţionalizare, România se află pe ultimul loc în Europa în ceea ce 

priveşte numărul de paturi/numărul de locuitori, iar în ceea ce priveşte 

costurile se situează pe ultimul loc în sănătate. 
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Dl.prof.dr.Dan Prelipceanu solicită Comisiei pentru sănătate şi 

familie să facă presiuni politice pentru stimularea reformei în psihiatrie. 

În ceea ce priveşte finanţarea psihiatriei, domnia sa arată că este o 

nevoie acută de bani pentru perfecţionarea personalului medical deoarece 

o serie de medici au plătit aceste cursuri. O importanţă deosebită o are 

acţiunea de atragere a organizatorilor non-guvernamentali şi a sponsorilor 

în proiectele psihiatrice; de exemplu în proiectul „Action Plan” care se 

desfăşoară în parteneriat cu Olanda şi are ca tematică educaţia medicală 

în psihiatrie ( în acest sens toţi rezidenţii formează cursuri de terapie şi 

psihoterapie). 

Dl.prof.dr.Florin Tudose, şeful clinicii de psihiatrie, Spitalul Clinic 

Universitar de Urgenţă Bucureşti arată că, în anul 1989, imaginea 

psihoterapiei era foarte proastă, creată fiind de regimul comunist „care se 

temea de această disciplină”. În prezent, problema gravă este că, în 

schimbarea de mentalitate, psihiatria nu este considerată o valoare 

fundamentală a naţiunii deşi este o bază pentru orice activitate 

economico-socială; cu toate că, pentru a nu atrage atenţia asupra 

psihiatriei, scandalurile apărute la Poiana Mare, Brăila, au fost atenuate 

prin luarea unor măsuri administrative, ONU a atras atenţia asupra unor 

ilegalităţi în domeniu. 

În continuare, domnia sa arată că legea privind sănătatea mintală 

există, dar nu prevede sancţiuni, lucru absolut necesar. De asemenea 

legea este inaplicabilă deoarece nu are norme de aplicare. 

Dl.prof.dr.Florin Tudose afirmă că psihiatrii au fost discriminaţi 

din punct de vedere al salarizării cu ajutorul Ministerului Sănătăţii , 

întrucât salariile medicilor din spitale au fost majorate cu un procent mai 

mare comparativ cu cele ale medicilor din ambulatoriu; deplasarea spre 

ambulatoriu nu se poate face dacă medicii din ambulatoriu au salarii mai 

mici decât cei din spitale. 
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Pe de altă parte, domnia sa arată că psihiatrii nu răspund de toţi 

bolnavii psihici, întrucât sunt o serie de instituţii ( Ministerul Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei , Autoritatea Naţională pentru Persoanele 

cu handicap, etc.) care, prin legi speciale asigură o asistenţă şi un 

tratament diferit unor bolnavi psihici. 

În ceea ce priveşte reforma, dl.prof.dr.Florin Tudose apreciază că 

sunt necesare măsuri urgente pentru reorganizarea unor spitale mamut. 

Spitalele Obregia, Socola, Voila au rămas cele mai mari spitale din 

Europa. 

Dl.prof.dr.Radu Mihăilescu referindu-se la numărul mare de 

bolnavi psihici internaţi, arată că în sezonul de iarnă aproximativ 35 % 

reprezintă  cazuri sociale, comparativ cu sezonul de vară când procentul 

este aproximativ 25 %;  Amnisty International a atenţionat România că 

aceste cazuri ( în general oligrofeni ) sunt abuzuri ( internări forţate). 

Dl.prof.dr.Florin Tudose se referă la psihiatria de legătură care se 

aplică de 10 ani în 2 spitale din Bucureşti. În acest sens, în anul 2000, 

Institutul Naţional de Sănătate Mintală , care ulterior a fost desfiinţat de 

doamna dr.Daniela Bartoş, fost ministru al sănătăţii; dacă exista institutul 

cazul Poiana Mare nu ar mai apărut. 

În ceea ce priveşte asistenţa psihologică, domnia sa arată că s-a 

promovat Legea privind organizarea şi exercitarea profesiei de psiholog 

dar nu este aplicată; în ambulatoriu şi în spitale nu s-au creat posturi 

pentru această categorie profesională, cu toate că, în condiţiile socio-

economice actuale este foarte necesară. 

Dl.prof.dr.Constantin Popa intervine arătând că există o categorie 

de persoane ( cei cu tulburări cognitive ) care nu se regăsesc nici la 

neurologie , nici la psihiatrie. 

Pe de altă parte, personalul mediu sanitar nu este stimulat suficient 

pentru a nu migra în ţările dezvoltate. Aceste aspecte, precum şi 
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subfinanţarea spitalelor ( de exemplu alocarea unei sume simbolice 

32.000 lei/zi ) pentru masa bolnavilor explică situaţia actuală din sistemul 

de sănătate. 

Domnia sa afirmă că nu se poate ieşi din impas fără o legislaţie 

care să stabilească priorităţile medicale din România, precum şi fără 

măsuri pe termen lung care să fie respectate de către toţi cei care vin la 

guvernare. 

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

arătând că Legea sănătăţii mintale a fost promulgată în anul 2002 iar 

normele de aplicare se găsesc pe site-ul Ministerului Sănătăţii , pentru 

elaborarea acestora fiind necesară o nouă lege. Este adevărat că nu se 

prea cunoaşte despre existenţa legii, fapt certificat în 2003 când la 

Congresul parlamentarilor medici, România apărea ca singura ţară fără o 

asemenea lege. A fost necesară intervenţia domniei sale pentru a face 

corectura privind promovarea legii. Disfuncţionalităţile înregistrate în 

sectoarele de psihiatrie şi neurologie a adus România în atenţia ONU ;  

neurologia se situează pe primul loc în Europa din punct de vedere al 

mortalităţii cardio-vasculare ( 790 la suta de mii de locuitori). Aceste 

dificultăţi trebuie eliminate având în vedere şi faptul că odată cu intrarea 

în Uniunea Europeană , România va fi monitorizată. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică arată că membrii comisiei trebuie să 

depună mai multe eforturi în susţinerea reformei din sistemul sanitar. Ca 

medic neurolog, domnia sa cunoaşte situaţia din spitalele  neurologice 

care sunt supraaglomerate, de exemplu Spitalul din Slatina indicele de 

ocupare a posturilor a fost de 120 %. Cu toate acestea, în anul 2003  

Ministerul Sănătăţii a efectuat un control în vederea reducerii numărului 

de paturi; ulterior când s-a făcut această reducere, domnia sa a reuşit să 

salveze 15 paturi. Pe de altă parte, subfinanţarea Spitalului Slatina nu a 

permis repararea tomografului. 
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În concluzie, afirmă domnia sa , nu există coerenţă în conducerea 

sistemului sanitar şi în aplicarea strategiei Ministerului Sănătăţii . ca 

urmare este nevoie de un program coerent cel puţin la nivelul resurselor 

umane ( numărul medicilor neurologi şi psihiatrii şi numărul paturilor). 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că, în ultimii 15 ani, nici o 

guvernare nu a avut ca prioritate sănătatea mintală. 

Referitor la Institutul Naţional de psihiatrie şi unităţile de STROKE 

domnia sa apreciază că, în anul 2004, în urma criticilor aduse de 

Ministerul Sănătăţii de către psihiatrii s-au înfiinţat 2 unităţi de STROKE. 

În ceea ce priveşte problema discriminării privind salarizarea 

medicilor psihiatri, dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan consideră că intenţia 

domniei sale ca ministru al sănătăţii a fost de a mări salariul  cel puţin 

unui grup profesional în condiţiile în care nu existau bani. 

Recuperarea medicală reprezintă o mare problemă, întrucât nu 

există, concret, nici conceptul de recuperare şi nici spitale de recuperare; 

însă în toate ţările acest concept, care trebuie să fie al patrulea pilon al 

medicinii , se dezvoltă acum. 

În final, dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan îşi exprimă dezamăgirea privind 

neparticiparea personalului medical la şcolile de nursing în psihiatrie. 

Dl.prof.dr.Constantin Popa intervine arătând că , în teritoriu, ( cu 

excepţia municipiului Bucureşti) nu există un interes acut pentru şcolile 

de nursing şi datorită nedotării corespunzătoare ale spitalelor în care 

acestea funcţionează. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că aprobarea Memorandumului 

Guvernului privind reabilitarea domeniului de psihiatrie este un prim pas; 

pe baza acestuia s-a obţinut o sumă de 55 miliarde lei de la bugetul de stat 

pentru reabilitarea a 5 spitale de psihiatrie ( Sapoca, Poiana Mare, 

Grajduri, Brăila, Obregia); cu această ocazie s-a constatat că sunt 16.000 

paturi şi 38 de spitale psihiatrice, majoritatea pentru cronici, la care 
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autorităţile locale nu participă financiar chiar dacă mulţi bolnavi sunt 

cazuri sociale. Ar fi necesar ca în perioada următoare aceste spitale să fie 

preluate de consiliile judeţene, Ministerul Sănătăţii suportând financiar 

numai medicamentele, o asemenea situaţie întâlnindu-se la Spitalul din 

Găneşti. 

În continuare, domnia sa arată că, sub presiunea evenimentelor 

alocaţia de hrană din spitalele psihiatrice a crescut la 70.000 lei/zi. Tariful 

mic /zi/bolnav obligă medicii să facă permanent internări pentru a obţine 

o dublare a tarifului. 

Problema cea mai mare este că autorităţile locale ar trebui să-şi 

reabiliteze spitalele deoarece sunt proprietatea lor, iar Ministerul Sănătăţii 

să reabiliteze spitalele de centrele mintale şi ambulatoriile. Din punct de 

vedere financiar partea socială din spitale trebuie suportată tot de 

autorităţile locale. 

Dl.dep.dr.Buşoi Cristian apreciază că strategia Ministerului 

Sănătăţii privind stabilirea priorităţilor medicale trebuie sprijinită de 

Comisia pentru sănătate şi familie . 

Referitor la deplasarea spre ambulatoriu, domnia sa arată că acesta 

se poate realiza numai dacă Ministerul Sănătăţii, pe baza propunerilor 

făcute de medicii psihiatrii, înfiinţează case speciale pentru bolnavii cu 

boli psihice. 

Dl.dep.dr.Buşoi Cristian solicită ca Ministerul Sănătăţii să 

elaboreze urgent normele de aplicare a Legii sănătăţii mintale. 

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

subliniind, încă odată, că la începutul anului 2000 s-a hotărât iniţierea 

unei propuneri legislative privind sănătatea mintală. În anul 2003 s-a 

promovat legea dar nu şi normele care nu s-au făcut din cauza inerţiei 

celor care trebuiau să rezolve acest aspect. În această situaţie iniţiatorii 

legii ( Comisia pentru sănătate şi familie cu sprijinul specialiştilor din 
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domeniu) a fost obligată să promoveze o nouă propunere legislativă 

pentru emiterea normelor de aplicare a legii. În prezent, normele se 

regăsesc  pe site-ul Ministerului Sănătăţii pentru propuneri şi observaţii. 

Referitor la trecerea la asistenţa comunitară şi dezvoltarea 

aspectului comunitar, aşa cum a prezentat antevorbitorul său, 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune iniţierea unei 

propuneri legislative cu această temă deoarece o serie de spitale din 

mediul orăşenesc au trecut la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei ca unităţi de asistenţă medico-sociale, dar fără susţinere 

financiară din bugetul acestui organism. Domnia sa subliniază necesitatea 

unui cadru legislativ arătând că 35 % dintre bolnavii din spitalele 

psihiatrice reprezintă cazuri sociale. 

Dl.prof.dr.Constantin Popa apreciază că, Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate nu trebuie să conducă după principiul financiar , ci 

după criterii medicale. Bugetul spitalelor a fost impus fără a fi negociat 

aşa cum ar fi fost normal. 

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

subliniind că afirmaţia privind impunerea bugetului/spital este o realitate, 

la fel ca şi stabilirea bugetului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

de către Ministerul Finanţelor Publice care, prin dl.G.Gherghina, fost 

secretar de stat obligă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să 

semneze bugetul. Soluţia de ieşire din criza de subfinanţare a sistemului 

de sănătate va fi rezolvată numai prin autonomia Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate, lucru realizabil în anul 2006, aşa cum a afirmat 

într-o şedinţă anterioară de comisie, dl.Nicolae Ivan, secretar de stat în 

Ministerul Finanţelor Publice . De asemenea, recuperarea 

disponibilităţilor înregistrate la sfârşitul anului 2004 în valoare de 23.000 

miliarde lei ar permite funcţionarea sistemului. 
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În concluzie, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

arată că structurarea bugetului de către Ministerul Finanţelor Publice a 

dus permanent la reducerea banilor pentru sănătate, de exemplu pentru 

Programul naţional de diabet din anul 2005 suma alocată s-a micşorat cu  

7.500 miliarde lei comparativ cu anul 2004. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că banii nu vor ajunge atâta timp 

cât există o subfinanţare a sistemului de sănătate prin voinţă politică. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică arată că Raportul Curţii de Conturi a 

României precizează că, la nivelul caselor de asigurări, directorii generali 

care au făcut economii au fost premiaţi în timp ce spitalele se sufocă. 

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

că, pentru situaţia creată, o parte de vină o are şi comisia întrucât până în 

prezent nu a modificat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 

privind asigurările sociale de sănătate care prevede că organele de 

conducere ale caselor de asigurări sunt incompatibile cu exercitarea 

profesiei sau funcţii publice; personalul din conducerea Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate este rupt de realitate. 

Subfinanţarea sistemului sanitar a fost o decizie politică din 1990, 

iar promovarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 a 

însemnat naţionalizarea celor 2 miliarde dolari. 

Dl.prof.dr.Constantin Oancea consideră că pentru crearea unui 

sistem de supraveghere a aplicării legii trebuie ca normele de aplicare să 

cuprindă următoarele: 

- evaluarea calităţii îngrijirii în toate spitalele de psihiatrie; 

- rezolvarea abuzurilor prin controlul efectuat de către 

inspectorii independenţi; 

- dezvoltarea interfaţei dintre asistenţa sanitară şi socială şi, în 

acest sens, propune o serie de discuţii cu comisia socială a Ministerului 

Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei ;  
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- necesitatea restructurării spitalelor mamut şi perpetuarea 

spitalelor mici de cronici; 

- dezvoltarea îngrijirilor alternative prin îngrijirea bolnavilor 

la domiciliu; 

- dezvoltarea mecanismelor de control a Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate pentru a nu se mai ajunge în situaţia de realizarea 

de economii în detrimentul spitalelor. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan întreabă dacă îngrijirile psihiatrice sunt 

eliminate în cazul externalizării îngrijirilor sociale. 

Dl.prof.dr.Radu Mihăilescu răspunde că prioritatea o reprezintă 

deplasarea spre ambulatoriu, iar etapa ulterioară nu trebuie privită ca 

„externalizare” cât de departe mergem în comunitate nu ştim , dar sunt 

criterii de urmat. 

 La finalul audierilor dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei a concluzionat următoarele : 

- Legea sănătăţii mintale este o lege bună fiind rezultatul 

eforturilor comune depuse de către comisie şi de distinşii specialişti din 

domeniu, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii ; pentru ca legea să devină 

funcţională, Ministerul Sănătăţii trebuie să emită, în cel mai scurt timp, 

normele de aplicare. Comisia pentru sănătate şi familie va înainta o 

solicitare oficială în acest sens. 

- Sistemul actual de prescriere al medicamentelor compensate 

şi gratuite, atât de necesare bolnavilor de Parkinson, miastenie, epilepsie, 

etc. trebuie regândit astfel încât aceşti bolnavi să nu mai fie supuşi 

riscului unor complicaţii severe, invaliditate sau deces, prin lipsa 

medicamentaţiei. 

- Translaţia către îngrijirile comunitare trebuie atent analizată 

împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi poate face 

obiectul unei iniţiative legislative a comisiei. 
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- Comisia pentru sănătate şi familie va întreprinde toate 

demersurile necesare privind reînfiinţarea Institutului Naţional de 

Sănătate Mintală, România şi Albania fiind singurele ţări europene care 

nu pot beneficia de serviciile unui astfel de instituţii. 

- Soluţia de ieşire din criza de subfinanţare a sistemului de 

sănătate o reprezintă asigurarea , prin lege, a autonomiei reale a Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate şi folosirea , în integralitate, a banilor 

asiguraţilor pentru serviciile medicale. Totodată, se impune recuperarea 

urgentă a disponibilităţilor  înregistrate la sfârşitul anului 2004 în valoare 

de 23.000 miliarde lei , sumă care ar acoperi datoriile şi ar permite buna 

funcţionare a sistemului. 

- Tomografia şi RMN trebuie să devină investigaţii clinice 

curente şi nu investigaţii „ de lux” , cum sunt în prezent, astfel încât 

asiguraţii să nu mai fie obligaţi la o coplată de 1 milion lei pentru o 

tomografie şi 2 milioane lei pentru un examen RMN. 

- Deşi fenomenul consumului de droguri reprezintă un pericol 

social şi se află într-o nedorită ascensiune, finanţarea tratamentului de 

dezintoxicare este în scădere. Actualmente, tratamentul de dezintoxicare, 

se desfăşoară în cadrul spitalelor de psihiatrie şi, în consecinţă, acestea 

trebuiesc finanţate corespunzător. 

- Prin aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

115/2004, o parte din probleme privind salarizarea personalului medical 

din ambulatoriile de specialitate ale spitalelor, au fost rezolvate. 

Personalul din spitalele de psihiatrie, în care se tratează bolnavii cronici, 

trebuie să beneficieze de sporuri suplimentare. 

- De asemenea, s-a constatat  că este necesar ca prin lege să se 

stabilească, prin lege,  priorităţile medicale în România, pe termen lung. 

Legea trebuie să fixeze procentul din PIB care să fie alocat pentru 

sănătate. 
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- În societatea actuală dezvoltarea psihoterapiei capătă o 

valoare imensă. Asistenţa de psihoterapie se află în suferinţă şi, ca 

urmare, problema psihologilor şi a încadrării acestora în schema spitalelor 

devine o necesitate. 

- Subfinanţarea sistemului sanitar din România va duce la 

apariţia fenomenului de „eutanasie pasivă”. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei a informat comisia că Asociaţia Parlamentarilor 

Europeni pentru Africa ( AWEPA) organizează un seminar regional cu 

titlul „Intensificarea eforturilor parlamentare cu privire la copii bolnavi de 

SIDA în Africa”, 26 – 27 mai 2005, Cape Town , Africa de Sud. 

Acest seminar regional este organizat ca urmare a conferinţei 

parlamentare african-europene cu privire la copii abandonaţi bolnavi de 

SIDA în Africa, care a avut loc în septembrie 2004, la Cape Town, Africa 

de Sud şi a constituit începutul campaniei multi-anuale în privinţa 

copiilor bolnavi de SIDA. 

AWEPA în cooperare cu UNICEF, Fundaţia pentru protecţia 

copilului „Nelson Mandela”, Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei şi 

altele a lansat un apel de intensificare a eforturilor parlamentare referitor 

la copii bolnavi de SIDA. 

Seminarul are ca obiectiv principal discutarea situaţiei copiilor 

bolnavi de HIV/SIDA în cele 5 ţări implicate SACU , promovarea unui 

răspuns concis în procesul de intensificare a eforturilor în problema 

copiilor bolnavi de SIDA din regiunea SACU. 

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

membrilor comisiei pentru propuneri privind participarea la seminar. 

Au fost propuşi dl.dep.dr.Diaconescu Renică , dl.dep.dr.Bonis 

Istvan şi dl.dep.dr.Dida Corneliu . Întrucât ceilalţi membrii ai comisiei nu 
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au dorit să participe la seminar, iar cei 3 deputaţi propuşi nu au fost 

hotărâţi să participe, comisia a stabilit ca nominalizarea să se facă în data 

de 28.04.2005  . 

 

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

informează comisia că, în cadrul programului PHARE „Îmbunătăţirea 

capacităţii administrative a Parlamentului României”, secţiunea I 

„Formarea deputaţilor nou aleşi” în ziua de miercuri 27 aprilie 2005 va 

avea loc la camera Deputaţilor un Forum Civic susţinut de membri ai 

Adunării Naţionale a Franţei. 

În baza programului stabilit de către Adunarea Naţională a Franţei 

şi Camera Deputaţilor, Forumul Civic are două teme: 

- Constituţia europeană; 

- Relaţiile parlamentelor naţionale cu instituţiile Uniunii 

Europene, în special cu Parlamentul European. 

 Potrivit convenţiei PHARE, beneficiarii acestui Forum Civic sunt 

în principal deputaţii nou aleşi. 

  

 La finalul lucrărilor comisiei, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei invită membrii comisiei la Congresul privind 

scleroza în plăci care se desfăşoară la Bucureşti în perioada 6 – 9 mai 

2005. 

 De asemenea anunţă că, în perioada 29.04 – 7.05.2005 va participa, 

în calitate de preşedinte al Societăţii Române de Anatomie, şedinţa 

Societăţii de Anatomie din Turcia şi, ca urmare, împuterniceşte pe 

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei care să preia 

prerogativele preşedintelui de comisie. 
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De asemenea, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, pentru 

viitoarea şedinţă, următoarea ordine de zi: 

1. Discuţii asupra propunerii legislative privind asigurările 

sociale de sănătate, aflată în dezbaterea Senatului. 

2. Diverse. 

3. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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