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SINTEZA 
lucrărilor comisiei din ziua de 26.04.2005 

 
 

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

de 26.04.2005 între orele 14,00 – 18,30   având 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. 

 

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

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

unanimitate. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, distinşi 

reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate , profesori universitari de la catedrele de psihiatrie şi neurologie, 

directori de spitale,   personalităţi ale lumii medicale româneşti. 

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

a procedat la audieri privind asistenţa medicală psihiatrică şi neurologică. 

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei , prezentele audieri se înscriu în cadrul preocupărilor permanente 
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ale Comisiei pentru sănătate şi familie privind cunoaşterea situaţiei 

existente în reţeaua sanitară, îndeosebi a calităţii asistenţei medicale 

acordate bolnavilor, modul de finanţare al spitalelor şi accesul bolnavilor 

la medicamentele compensate şi gratuite şi au ca principal scop analiza 

funcţionalităţii reţelei de psihiatrie şi neurologie , precum şi identificarea 

măsurilor care să ducă la îmbunătăţirea substanţială a activităţii acestor 

reţele. 

În urma audierilor şi a discuţiilor  s-au desprins următoarele 

aspecte principale: 

- Din punct de vedere al  mortalităţii prin boli neuro-

vasculare, România ocupă un nedorit prim loc în Europa; în prezent, sunt 

înregistrate peste 1.000.000 de persoane care au suferit accidente 

vasculare cerebrale,  500.000 dintre acestea făcând recurenţă; accidentele 

vasculare cerebrale sunt generatoare de decese, precum şi de persoane 

invalide. 

- Gravitatea şi incidenţa acestor boli impune elaborarea unui 

program naţional de tratament şi prevenţie al bolilor cerebro-vasculare; o 

parte dintre bolile neurologice, precum epilepsia şi miastenia,  nu apar ca 

urgenţe medicale  în Contractul-cadru. 

- Deoarece sistemul de recuperare lipseşte clinicile şi secţiile 

de neurologie sunt aglomerate iar costurile au crescut foarte mult; de 

exemplu , la Spitalul Clinic de urgenţă „Prof.dr.Bagdazar” pe 300 de 

paturi sunt internaţi şi trataţi un număr de 400 bolnavi, 67 % dintre 

aceştia fiind bolnavi cronici; în prezent, în România, singurele clinici care 

beneficiază de servicii de recuperare neurologică se află la Iaşi şi Cluj. 

- Unităţile de urgenţă cerebro-vasculare, nou înfiinţate, 

trebuiesc dotate cu aparatura medicală necesară pentru a fi în măsură să-şi 

exercite rolul. 
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- Tratamentul bolilor neurologice presupune obligaţia unei 

medicaţii continue; de exemplu , un bolnav de epilepsie care nu este tratat 

medicamentos intră, în timp optim,  în status epilepticus şi moare; boala 

Parkinson presupune un tratament asociat, iar lipsa tratamentului duce 

până la imobilizarea bolnavului la pat, invaliditate sau chiar decesul 

acestuia. 

- Noua listă a medicamentelor compensate şi gratuite 

reprezintă un paradox; metodologia de prescriere a medicamentelor a dus 

la blocarea eliberării medicamentelor; comisia de neurologie a 

Ministerului Sănătăţii a sesizat aceste disfuncţionalităţi şi a adresat un 

memoriu Ministerului Sănătăţii pentru a permite accesul bolnavilor 

neurologici la medicamentaţia necesară. 

- Pregătirea continuă a medicilor în domeniul neurologiei este 

afectată de inegalitatea dotărilor şi pregătirii în teritoriu; absolvenţii nu 

pot pune în practică cunoştinţele teoretice acumulate deoarece nu 

beneficiază de aparatura de investigaţie clinică necesară; tomografia şi 

RMN sunt investigaţii clinice obligatorii în cazul accidentelor vasculare 

cerebrale şi multe dintre spitale nu beneficiază de această aparatură; 

accesul pacienţilor la investigaţiile clinice este condiţionată de coplată 

astfel, pentru o tomografie computerizată casa de asigurări de sănătate 

decontează 300.000 lei iar bolnavul plăteşte 1.000.000 lei, iar pentru un 

examen RMN, casa de asigurări de sănătate decontează 1.000.000 lei, în 

timp ce bolnavul plăteşte 2.000.000 lei. 

- Cu toate că spitalele de neurologie au cheltuieli foarte mari 

alocaţia anuală pentru neurologie în România este de 1 dolar/locuitor, în 

timp ce în ţările Uniunii Europene este de 10 dolari/locuitor , iar în SUA 

de 20 dolari/locuitor; chiar şi în aceste condiţii bolnavii nu trebuiesc 

privaţi de tratamentele terapeutice existente. 
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- În spitalele de neurologie respectarea ghidurilor de practică 

este obligatorie; deşi ghidurile terapeutice au fost elaborate, an de an, 

acestea nu au putut fi publicate din lipsa resurselor financiare; s-a solicitat 

Ministerului Sănătăţii, susţinere financiară pentru publicarea ghidurilor . 

- Sănătatea mintală este o prioritate naţională şi reprezintă, 

totodată,  o condiţie de integrare europeană; în acest sens, au fost 

elaborate Strategia naţională pentru sănătate mintală, precum şi Planul 

naţional de sănătate mintală, punerea în aplicare a acestora presupunând o 

finanţare mult mai mare . 

- Activitatea în domeniul psihiatric este reglementată prin 

Legea sănătăţii mintale nr.487/2002, după cum a fost completată prin 

Legea nr.600/2004; pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 

sănătăţii mintale, Ministerul Sănătăţii a fost împuternicit , prin lege, să 

emită normele de aplicare; Amnisty International a afirmat că, prin lipsa 

normelor de aplicare a legii, abuzurile psihiatrice , în România, au devenit 

o regulă. 

- În domeniul psihiatriei reforma sanitară a făcut progrese 

foarte mici; s-a constatat că este necesară o reformă de 

dezinstituţionalizare , prin deplasarea asistenţei medicale psihiatrice de la 

nivelul spitalului către ambulatoriile de specialitate; în România există 38 

de spitale de psihiatrie, cu un număr de 16.000 de paturi, în majoritate de 

bolnavi psihici cronici; autorităţile locale nu au dorit să preia o parte din 

cheltuielile acestor spitale de cronici care adăpostesc, în măsură de 35 %, 

cazurile sociale; prin lipsa finanţării, spitalele de cronici din mediul rural 

au devenit adevărate „depozite” de bolnavi. 

- Sistemul de asistenţă medicală psihiatrică este, în prezent, 

subfinanţat; bugetul spitalelor de psihiatrie a scăzut dramatic an de an; de 

exemplu, în anul 2004, Spitalul Clinic de Psihiatrie 

„Prof.dr.Alex.Obregia” a avut alocate 39 miliarde lei, iar în anul 2005, 24 
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miliarde lei; de asemenea, bugetele spitalelor de psihiatrie sunt grevate de 

cheltuielile aferente tratamentelor de dezintoxicare, în conformitate cu 

prevederile Legii nr.143/2004; pentru toxicomani finanţarea este în 

scădere iar fenomenul este în creştere; se impune înfiinţarea unei reţele 

separate privind tratamentul toxicomanilor; autorităţile locale trebuie să 

reabiliteze spitalele de psihiatrie, pe care le au în proprietatea lor, şi să fie 

în măsură să susţină financiar partea socială; de asemenea, este necesară 

atragerea unor resurse financiare suplimentare ( ONG-uri, sponsorizări, 

etc.). 

- Dezvoltarea alternativelor de îngrijire economică, prin 

intervenţia comunitară la domiciliu se impune ca o necesitate; psihiatrii 

sunt în măsură să răspundă solicitărilor comunităţii de expertizare a 

fiecărui caz; tendinţa externalizării serviciilor de psihiatrie trebuie să 

asigure echilibrul între îngrijirile spitaliceşti şi îngrijirile comunitare în 

psihiatrie. 

- Pregătirea profesională continuă în psihiatrie se exercită în 

spitalele clinice şi universităţile de medicină; toţi rezidenţii urmează 

cursuri de terapie şi psihoterapie. 

- Psihiatria de legătură se aplică de 10 ani doar în 2 spitale din 

Bucureşti; în anul 2000 s-a încercat înfiinţarea Institutului Naţional de 

Sănătate Mintală; dacă acest institut ar fi funcţionat , „cazul Poiana Mare” 

nu ar fi existat . 

- Lipsa asistenţei psihologice se resimte ca o necesitate în 

toate , indiferent de specialitate; deşi există Legea exercitării profesiei de 

psiholog, zeci de psihologi nu sunt primiţi în spitale şi se află în şomaj. 

  

 În urma acestor audieri şi discuţii s-au concluzionat următoarele 

aspecte: 

 5



- 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. 

- 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. 
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- 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. 

- 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 
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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. 

În vederea participării la acest seminar Comisia pentru sănătate şi 

familie a desemnat doi deputaţi. 

 

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. 
 
 

Din numărul total al membrilor comisiei ( 15 ) a absentat motivat  

dl.dep.Miron Mitrea ( Grup Parlamentar al PSD ). 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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