
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                          Nr. 28/418/ 5 iunie 2002

PROCES VERBAL
al şedinţelor  comisiei din zilele de 4  şi 5.06.2002   

La lucrările comisiei sunt prezenţi 12 deputaţi, fiind absenţi motivat 2

deputaţi.

La lucrările comisiei participă ca invitaţi:

- doamna Luminiţa Gheorghiu, secretar de stat al Ministerului

Sănătăţii şi Familiei ;

- dl.Mircea Cinteză, preşedintele Colegiului Medicilor din România ;

- dl.dr.Petre Calistru, preşedinte al Asociaţiei Spitalelor din România.

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

preşedintele comisiei , care supune la vot ordinea de zi.

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

1. Dezbateri, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2002 pentru modificarea

Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997 ( procedură de urgenţă).

2. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului

european asupra instruirii şi formării asistenţilor medicali, încheiat la

Strasbourg, la 25 octombrie 1967 ( CE).

3. Dezbateri asupra propunerii legislative privind modificarea şi

completarea Legii nr.461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent
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medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali

din România ( PL  nr.205/2002).

4. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea şi

completarea Legii nr.461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent

medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali

din România ( PL 703/2002).

5. Dezbateri asupra propunerii legislative privind modificarea Legii

nr.505/2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 109/1999 pentru

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind

finanţarea ocrotirii sănătăţii.

6. Dezbateri asupra propunerii legislative privind Legea spitalelor

( PL 699/2001).

7. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind organizarea,

funcţionarea şi finanţarea spitalelor.

8. Dezbateri asupra propunerii legislative privind Legea spitalelor

( PL 625/2002).

9. Dezbateri asupra propunerii legislative privind formarea

profesională şi pregătirea continuă a medicilor şi famaciştilor.

10. Continuarea dezbaterilor  asupra proiectului Legii drepturilor

pacientului.

La primul punct al ordinii de zi , dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei arată că proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare

modificarea legii nr.145/1997 privind asigurările sociale de sănătate, în sensul că

se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate  , ca pe baza unei

metodologii elaborate să încheie şi să deruleze contracte de furnizare a

medicamentelor şi materialelor specifice achiziţionate prin licitaţie la nivel

naţional, în vederea realizării programelor de sănătate finanţate din bugetul
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Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi din bugetul fondului de asigurări sociale de

sănătate .

În continuare, domnia sa arată că, prin adoptarea acestui proiect de lege se

elimină disfuncţionalităţile, în derularea contractelor, determinate de neplata la

termen, cu consecinţe majore asupra aprovizionării ritmice a spitalelor, a

utilizării cu eficienţă a fondurilor, precum şi asupra asigurării asistenţei

medicale.

Totodată promovarea proiectului de lege în procedură de urgenţă deschide

calea finanţării programelor naţionale precum : �Supravegherea şi controlul

tuberculozei�, �Supravegherea şi controlul infecţiei HIV/SIDA �, pentru care

contractele trebuie să se încheie până la 30 iunie 2002.

Asupra art.16 alin.(1) şi (2) nu au fost intervenţii.

Dl.dep.farm.Ion Burnei apreciază că prevederile art.16 alin.(3) sunt

formulate incorect, întrucât licitaţiile naţionale trebuie organizate numai de către

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate . Ministerul Sănătăţii şi Familiei trebuie

să participe la organizarea acestora numai în cazul programelor naţionale care

sunt finanţate din bugetul propriu.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan consideră că alin.(3) este formulat corect.

Licitaţiile naţionale efectuate de către mMinisterul Sănătăţii şi Familieişi Casa

Naţională de Asigurări de Sănătate şi nu de către fiecare spital, va conduce la

achiziţionarea medicamentelor la un preţ mai scăzut.

Doamna Luminiţa Gheorghiu apreciază că efectuarea în comun a

licitaţiilor înlătură subiectivismul care poate să apară în procedura de încheiere a

contractelor.

Dl.dep.dr.Liviu Dragoş subliniază că, în cadrul procedurii de organizare a

licitaţiilor naţionale, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu trebuie să fie

subordonată Ministerului Sănătăţii şi Familiei .

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că alin.(3)  face

referire la organizarea de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Casa Naţională
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de Asigurări de Sănătate a licitaţiilor la nivel naţional pentru achiziţionarea

medicamentelor şi a materialelor de consum în spitale şi ambulatoriu numai

pentru realizarea programelor de sănătate.

Întrucât ambele organisme finanţează programele de sănătate este normal

ca împreună să organizeze aceste licitaţii. În plus, în aceste condiţii, se va

înregistra o economie financiară, prin obţinerea unor preţuri mai mici la

medicamente şi materiale de consum.

Supus la vot, alin.(3) este votat în forma prezentată în proiectul de lege.

Dl.dep.dr.Liviu Dragoş arată că prevederile art.16 alin.(5) fac referire la

plata cheltuielilor necesare realizării programelor de sănătate din bugetul Casei

Naţionale de Asigurări de Sănătate . Domnia sa apreciază că această situaţie,

datorată în prezent bugetului redus al Ministerului Sănătăţii şi Familiei , nu

trebuie să fie permanentă.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei este de acord cu

antevorbitorul său şi totodată subliniază că, pe viitor, modul de finanţare a

programelor naţionale de sănătate trebuie stabilit în aşa fel încât profilaxia să fie

suportată financiar de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei iar tratamentul de

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate .

Supuse la vot, art.16 alin.(4) şi (5) au fost adoptate în forma prezentată de

Guvern.

Art.60 alin.(1) lit.c) a fost votat în formularea din proiectul de lege.

La art.61 dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a propus

eliminarea din finalul textului a expresiei �în limita bugetului aprobat� pentru ca

sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului şi reportate în anul următor să poată

fi cheltuite. Sintagma �în limita bugetului aprobat� poate conduce la pierderea

acestor sume.

Dl.dep.farm.Ion Burnei a propus ca după sintagma � se reportează în anul

următor� să se adauge sintagma � numai după achitarea datoriilor� pentru a

obliga casele de asigurări de sănătate să-şi plătească datoriile faţă de funizori.
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Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei este de acord cu propunerea antevorbitorului

său.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan apreciază că propunerea dl.dep.farm.Ion Burnei

nu este corectă, din punct de vedere comercial, deoarece nici un agent comercial

nu îşi achită datoriile la termen. De ce trebuie să obligăm, prin lege, casele de

asigurări să plătească la termen aceste datorii ?

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei consideră că reportarea

în anul următor a sumei neutilizate la sfârşitul fiecărui an, permite caselor de

asigurări de sănătate, respectiv Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să-şi

achite datoriile şi, în consecinţă, nu este de acord cu propunerea făcută de

dl.dep.farm.Ion Burnei .

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei apreciază că în suma rămasă la sfârşitul anului

intră şi datoriile neachitate şi ca urmare acestea trebuie achitate pentru a nu se

plăti penalizări care, în final, vor fi suportate de asigurat.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că datoriile nu au

fost achitate deoarece bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a

cuprins, întotdeauna cheltuieli mai mici decât veniturile. În aceste condiţii s-a

ajuns ca la sfârşitul fiecărui an să se acumuleze datorii care au fost plătite din

bugetul din anul următor.

În situaţia în care se specifică, în lege, că suma neutilizată se reportează

numai după achitarea datoriilor, casele de asigurări ar rămâne fără bani.

Totodată nu este corect să obligăm casele de asigurări de sănătate să-şi

achite datoriile, în timp ce  agenţilor comerciali li se reeşalonează datoriile.

Dl.dep.dr.Liviu Dragoş consideră că Legea Finanţelor Publice nu permite

trecerea fondurilor alocate pentru un capitol la altul. Referitor la gestionarea

fondului de asigurări de sănătate, domnia sa apreciază că este o problemă de

management. În final, domnul deputat este de acord cu argumentaţia prezentată

de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei .
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Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei apreciază că prin neachitarea datoriilor se va

ajunge la un blocaj financiar.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan nu este de acord cu afirmaţia antevorbitorului

său. Domnia sa arată că în sistemul de sănătate funcţionează aceleaşi reguli ca şi

în celelalte domenii şi anume: în cazul neachitării datoriilor creditul furnizor

poate tăia sursa de aprovizionare.

Supus la vot, amendamentul dl.dep.farm.Ion Burnei a fost respins.

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

comisiei privind eliminarea din finalul textului a sintagmei �în limita bugetului

aprobat� a fost adoptat în unanimitate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a supus la vot proiectul

de lege în ansamblu care a fost adoptat, în unanimitate, cu amendamentul care

va face obiectul raportului.

La punctul 2 al ordinii de zi s-a luat în dezbatere proiectul de Lege pentru

ratificarea Acordului european asupra instruirii şi formării asistenţilor medicali,

încheiat la Strasbourg, la 25 octombrie 1967.

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

proiectului de lege va duce la o aliniere a pregătirii asistenţilor medicali la

standardele europene şi va realiza o unitate în ceea ce priveşte pregătirea lor

teoretică şi practică în toate ţările membre ale Consiliului Europei. Având în

vedere că planul de învăţământ din şcolile de asistenţi medicali este deja în

concordanţă cu cerinţele europene , aplicarea acestui Acord nu presupune o

modificare a cadrului legislativ existent în acest moment, în România, ci

reprezintă numai o completare a lui, oferind autoritatea şi responsabilitatea

necesară asistenţilor medicali în exercitarea actului medical.

Proiectul de lege cuprinde 2 anexe privind definirea funcţiei de asistent

pentru îngrijiri generale, nivelul de instruire cerut candidaţilor la şcolile de
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asistenţi medicali, durata şi conţinutul programului de învăţământ, condiţii

privitoare la organizarea şcolilor de asistenţi medicali, validarea studiilor.

De asemenea, proiectul de lege cuprinde o serie de recomandări

referitoare la vârsta minimă impusă pentru admiterea la şcolile de asistenţi

medicali, locul de stagiu şi documentele care vor fi prezentate de asistenţii

medicali.

În continuare, domnia sa arată că în Uniunea Europeană legislaţia curentă

garantează mişcarea liberă a asistenţilor medicali şi a fost elaborată în baza

acestui Acord, la care se adaugă un set de standarde minime pentru educaţia

asistenţilor medicali.

În întreaga Europă, asistenţii medicali lucrează în toate domeniile

îngrijirilor de sănătate.

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

Ifrim, preşedintele comisiei a supus votului proiectul de lege, iar comisia a

adoptat, în unanimitate, proiectul de lege în forma înaintată de Guvern.

La punctul 3 al ordinii de zi , comisia a luat în dezbatere propunerea

legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.461/2001 privind

exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali din România.

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

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii

nr.461/2001, vizând sistemul de formare profesională a asistentului medical prin

şcoli sanitare postliceale şi prin colegii universitare medicale. La încheierea

studiilor, absolvenţii primesc certificat de asistent medical, respectiv diplomă de

asistent medical.

Asistentul medical face parte dintr-o categorie socioprofesională aparte,

având o contribuţie esenţială în asigurarea unei stări de sănătate corespunzătoare

populaţiei.
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Prezenta propunere  legislativă, de modificare şi completare a Legii

nr.461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea şi

funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali din România este determinată de

punerea în acord a legislaţiei în domeniu cu Acordul european  asupra instruirii

şi formării asistenţilor medicali, adoptat la Strasbourg, la 25 octombrie 1967 şi

semnat de România în luna august 2001.

Modificările propuse vizează sistemul de formare profesională a

asistentului medical prin şcoli sanitare postliceale şi prin colegii universitare

medicale. La încheierea studiilor, absolvenţii primesc certificat de asistent

medical, respectiv diplomă de asistent medical.

Proiectul de lege cuprinde, atât pentru şcolile postliceale, cât şi pentru

colegiile universitare medicale, specialităţile pentru care se pregătesc asistenţii

medicali. Ministerul Educaţiei şi Cercetării , în colaborare cu Ministerul

Sănătăţii şi Familiei , este autorizat ca, în funcţie de dinamica sectorului sanitar,

să stabilească noi specialităţi pentru pregătirea asistenţilor medicali.

De asemenea, proiectul de lege menţionat, precizează modalităţile de

evaluare, autorizare şi acreditare a unităţilor şi instituţiilor care pregătesc

asistenţi medicali. Totodată este reglementat modul de pregătire practică a

asistenţilor medicali.

În continuare, domnia sa face precizarea că, sistemul sanitar existent,

excede prevederile Acordului european asupra instruirii şi formării asistenţilor

medicali, aceştia fiind pregătiţi prin învăţământul postliceal şi prin colegii

universitare medicale, asigurând un înalt grad de profesionalism. De asemenea,

vârsta minimă la care asistentul medical îşi începe activitatea profesională în

ţara noastră este de 18 � 19 ani. Acordul menţionat stabileşte studiile minime de

10 ani de învăţământ general pentru a accede la studiile  de pregătire a

asistenţilor medicali.

Având în vedere că planurile de învăţământ pentru şcolile de asistenţi

medicali sunt deja în concordanţă cu cerinţele europene, aplicarea acestui Acord
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nu presupune o modificare a cadrului legislativ existent în România, ci numai o

completare a lui.

Întrucât asupra articolelor nu s-au formulat amendamente,

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a supus la vot propunerea

legislativă care a fost adoptată, în unanimitate, în forma prezentată de iniţiator.

La punctul 4 al ordinii de zi comisia a dezbătut propunerea legislativă

pentru modificarea şi completarea Legii nr.461/2001 privind exercitarea

profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului

Asistenţilor Medicali din România ( PL 703/2002).

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

nr.461/2001 s-a înlocuit sintagma �Colegiul Asistenţilor Medicali din România�

cu sintagma � Ordinul Asistenţilor Medicali din România � pentru conformitate

cu prevederile cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 379/1992 privind aprobarea

principiilor de bază ale statutului asistentului medical.

Domnia sa propune ca să se menţină sintagma � Ordinul Asistenţilor

Medicali din România� pentru a nu se crea confuzie cu sintagma � Colegiul

Medicilor din România�.

Dl.dep.farm.Ion Burnei , dl.dep.dr.Ludovic Abiţei, doamna dep.dr.Ana

Florea , doamna dep.Constanţa Popa şi dl.dep.dr.Liviu Dragoş susţin propunerea

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei . Supusă la vot, propunerea

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei este votată în unanimitate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei consideră că art.1

alin.(1) trebuie să cuprindă prevederi privind dreptul la exercitarea profesiunii

asistenţilor medicali din statele membre ale Uniunii Europene care sunt

necesare, pentru armonizare cu legsilaţia europeană.

Supus la vot art.1 alin.(1) este votat în unanimitate, cu acest amendament.
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Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a propus ca art.1 alin.(2), art.3 şi art.4 să se

elimine, deoarece nu este corect ca Colegiul Asistenţilor Medicali din România

să avizeze exercitarea profesiunii şi autorizaţia de practică.

Dl.dep.farm.Ion Burnei şi doamna dep.Constanţa Popa sunt de acord cu

propunerea antevorbitorului său, subliniind că în acest fel s-ar forma o

suprastructură.

Dl.dep.dr.Liviu Dragoş consideră că actul medical este responsabilitatea

medicului şi nu este corect să se acorde dreptul de veto asistentului medical.

Este pentru eliminarea acestor articole.

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

profesiunii prevăzută la art.3 alin.(1) vine în contradicţie cu atribuţiile

asistentului medical care prin natura serviciului trebuie să lucreze în echipă şi

sub îndrumarea medicului care răspunde de calitatea actului medical.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot

eliminarea art.1 alin.(2), art.3 şi art.4 din proiectul de lege, iar comisia votează

în unanimitate propunerea făcută.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că art.9 din Legea

nr.461/1997 cuprinde toate caracteristicile activităţii asistentului medical şi în

consecinţă propune eliminarea art.9 din proiectul de lege.

Referitor la prevederile lit.b) care prevede că una din caracteristicile

activităţii asistentului medical este îndeplinirea rolului propriu şi a rolului

delegat, domnia sa apreciază că responsabilitatea acestuia rezultă din prescripţia

medicală şi din fişa postului.

Propunerea de eliminare a art.9 este votată în unanimitate.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei propune eliminarea art.131, iar comisia votează

în unanimitate, întrucât salarizarea pentru asistenţii medicali din sistemul sanitar

public se fac potrivit legii, iar a celor din sistemul sanitar privat se face prin

negocieri cu patronul.
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Dl.dep.dr.Liviu Dragoş propune eliminarea art.18 deoarece are

competenţa de a acorda numai primul ajutor medical, în mod nediscriminatoriu.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune eliminarea

art.19 deoarece Colegiul Asistenţilor Medicali din România nu are capacitatea

de a analiza şi soluţiona, în mod singular, litigiile şi abaterile de la etica

profesională.

În continuare, domnia sa propune eliminarea art.20 întrucât asistentul

medical este direct subordonat, din punct de vedere profesional medicului.

Toate propunerile sunt votate în unanimitate.

În ceea ce priveşte competenţele şi responsabilităţile asistentului medical,

acestea au fost stabilite corect în art.20 din Legea nr.461/2001.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru propune eliminarea art.23 întrucât

prevederile alin.(1) sunt identice cu cele prevăzute în art.23 din lege. În ceea ce

priveşte obligativitatea asistenţilor medicali de a fi membri ai Colegiului

Asistenţilor Medicali din România, domnia sa arată că pentru exercitarea unei

profesiuni nu este obligatorie aderarea la o organizaţie profesională. Referitor la

prevederile alin.(3) acestea nu sunt necesare.

Supus la vot, eliminarea art.3 este adoptată în unanimitate.

Dl.dep.farm.Ion Burnei propune eliminarea art.25 deoarece atribuţiile

asistenţilor medicali prevăzute la lit.a), b),c), e), f) şi h) se regăsesc în Legea

nr.461/2001. Prevederile de la lit.d) şi g) nu sunt de competenţa acestora.

Doamna dep.dr.Ana Florea propune eliminarea art.31 şi art.36 apreciind

că un număr mai mare de membri în organele de conducere înlătură

subiectivismul. Totodată pentru a asigura o mai bună reprezentativitate a

delegaţilor aleşi şi pentru simplificarea şi eficientizarea sistemului electiv

domnia sa apreciază că este mai bună formularea din lege.

Referitor la art.36 , doamna dep.dr.Ana Florea consideră că nu există

argumente pentru modificarea reprezentanţilor în Consiliul Naţional.
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune eliminarea

art.39 deoarece aceste prevederi privind menţinerea locului de muncă în

perioada cât îndeplinesc funcţia respectivă sunt cuprinse în  Legea nr.461/2001.

Precizarea în proiectul de lege privind beneficierea de vechime în muncă pe

perioada când ocupă aceste funcţii nu este necesară aceasta fiind acordată, în

aceste situaţii, şi în prezent.

Supuse la vot, aceste amendamente au fost adoptate în unanimitate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune adoptarea

art.441 alin.(1).

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei propune eliminarea art.441 precizând că o serie

de atribuţii ale Ordinului Asistenţilor Medicali din România precum apărarea

demnităţii profesionale a drepturilor asistenţilor care nu sunt membri ai

Ordinului Asistenţilor Medicali din România pot fi exercitate şi de alte asociaţii

profesionale medicale.

Dl.dep.farm.Ion Burnei arată că şi alte asociaţii profesionale trebuie să

aibă dreptul de a participa la organizarea de sesiuni ştiinţifice şi de a colabora cu

Ministerul Sănătăţii şi Familiei la perfecţionarea pregătirii practice a asistenţilor

medicali.

Doamna Luminiţa Gheorghiu arată că prevederile art.441 alin.(2) sunt

incorecte, întrucât Ministerul Sănătăţii şi Familiei nu ţine evidenţa asistenţilor

medicali, evidenţa nominală a acestora regăsindu-se în Registrul unic al

asistenţilor medicali, aşa cum este prevăzut în art.25 lit.g) din Legea

nr.461/2001.

Doamna dep.Constanţa Popa arată că prevederile alin.(3) � (6) sunt

sintetizate în art.33 din Legea nr.461/2001, care are o exprimare mai clară şi mai

cuprinzătoare.

Prevederile alin.(8) nu sunt de nivelul legii.

Doamna dep.dr.Ana Florea este de acord cu propunerea

dl.dep.dr.Ludovic Abiţei .
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Supus la vot art.441 a fost eliminat cu 12 voturi pentru.

Supusă la vot, propunerea legislativă în ansamblu a fost respinsă prin

preluare cu 11 voturi pentru şi un vot împotrivă.

La punctul 5 al ordinii de zi comisia a luat în dezbatere propunerea

legislativă privind modificarea Legii nr.505/2001 privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr. 109/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei

Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii.

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

legislativă are ca obiect de reglementare completarea destinaţiilor pentru care

pot fi folosite veniturile proprii ale instituţiilor sanitare şi anume tichetele de

masă.

Acest act normativ se armonizează cu prevederile Legii nr.145/1997

privind asigurările sociale de sănătate şi Legea nr.100/1998 privind asistenţa de

sănătate publică şi acoperă desfiinţarea Fondului special pentru sănătate publică,

realizată prin Legea bugetului de stat pentru anul 2001, prin introducerea în

Legea nr.505/2001 a capitolului �Surse extrabugetare�.

Textul iniţial al Ordonanţei Guvernului nr. 109/1999 prevedea la art.6 că

sursele extrabugetare constituite la dispoziţia instituţiei care le realizează pot

acoperi cheltuieli curente şi de capital.

În acest fel tichetele de masă vor fi asigurate din surse extrabugetare la

dispoziţia instituţiilor care le realizează. Această completare se armonizează cu

prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2002, capitolul privind sănătatea.

Asupra articolului din propunerea legislativă nu au fost formulate

amendamente.

Comisia a votat în unanimitate propunerea legislativă în forma prezentată

de iniţiator.
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La punctele 6 � 8 din ordinea de zi, comisia a luat în dezbatere propunerea

legislativă privind Legea spitalelor ( PL 699/2001),  proiectul de Lege privind

organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor şi  propunerea legislativă

privind Legea spitalelor ( PL 625/2002).

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

asigurărilor sociale de sănătate nu s-a făcut uniform, pe parcursul celor trei ani

de la apariţia legii, în toate sectoarele asistenţei medicale. Dacă s-au produs

modificări profunde şi benefice în modul de acordare şi rambursare a serviciilor

medicale din asistenţa medicală primară şi asistenţa medicală de specialitate

ambulatorie, trebuie recunoscut faptul că în asistenţa spitalicească nu s-au

produs schimbări esenţiale. Aceasta se datorează în primul rând lipsei unei

legislaţii coerente şi eficiente în acest domeniu, actuala lege de organizare,

funcţionare şi finanţare a spitalelor fiind practic inoperantă.

În continuare, domnia sa arată că, cu toate că spitalul a rămas în

continuare centrul de greutate al asistenţei medicale, modul de organizare şi

funcţionare nu a fost adoptat cerinţelor actuale impuse de nevoile de servicii

medicale ale populaţiei şi mai ales de finanţarea din fondul asigurărilor sociale

de sănătate, lucru care a determinat elaborarea celor 3 iniţiative legislative. Prin

aceasta se reglementează organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor ,

urmărindu-se adaptarea la cerinţele actuale impuse de nevoile de servicii

medicale ale populaţiei şi, mai ales, de specificul finanţării din fondul de

asigurări sociale de sănătate .

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

se obţine o lege bună, comisia a considerat că este necesară audierea

iniţiatorilor, propunerilor legislative şi a proiectului de lege, care au primit, în

prealabil, cele 3 iniţiative legislative. Domnia sa  mulţumeşte invitaţilor

( doamna Luminiţa Gheorghiu, secretar de stat al Ministerului Sănătăţii şi

Familiei , dl.dr.Petre Calistru, preşedintele Asociaţiei Spitalelor din România şi

dl.prof.dr.Mircea Cinteză, preşedintele Colegiului Medicilor din România )
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pentru amabilitatea de a răspunde invitaţiei şi, în continuare, acordă cuvântul

domnului dr.Petre Calistru pentru a-şi expune punctul de vedere asupra celor 3

iniţiative legislative.

Dl.dr.Petre Calistru mulţumeşte dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei pentru deschiderea pe care o are de a afla punctele de vedere ale

specialiştilor asupra tuturor proiectelor de legi aflate în dezbaterea comisiilor.

În ceea ce priveşte cele 3 iniţiative legislative, domnia sa arată că nu

există deosebiri fundamentale. Dl.dr.Petre Calistru apreciază că propunerea

legislativă iniţiată de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei ,

dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu, dl.dep.farm.Ion Burnei ,dl.senator dr.Laurenţiu

Popescu şi alţii este mai cuprinzătoare, elaborarea acesteia făcându-se şi în baza

discuţiilor cu majoritatea directorilor de spitale din Bucureşti şi din ţară.

Referitor la definiţia spitalelor prevăzută în art.1, domnia sa recomandă

introducerea sintagmei �spitalul este o unitate autonomă financiar�.

În ciuda faptului că se vorbeşte de autonomia spitalului, în prezent,

aceasta nu există în realitate. Se poate vorbi chiar de o supracentralizare întrucât

toate deciziile luate de spitale sunt anulate de ordine comune ale Casei Naţionale

de Asigurări de Sănătate şi Ministerului Sănătăţii şi Familiei . În continuare,

domnia sa apreciază că autonomia financiară implică şi riscuri, motiv pentru

care este necesar ca la conducerea acestora să fie numiţi manageri. Autonomia

financiară va permite şi o deplasare a persoanelor spre personalul medical cu

înaltă calificare în defavoarea personalului necalificat. O atenţie deosebită

trebuie să se acorde evaluării spitalelor, deoarece în prezent din 439 spitale

unele nu sunt eficiente ( există spitale unde numărul de salariaţi este mai mare

decât numărul de pacienţi/lună). Dl.dr.Petre Calistru propune ca în definiţia

spitalelor să se introducă şi o propoziţie privind �încadrarea cu personal în

funcţie de specialitatea spitalului�, deoarece această încadrare nu trebuie făcută

prin normative.
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Doamna Luminiţa Gheorghiu arată că, ţinând cont de relaţia sindicate-

patronate, Ministerul Sănătăţii şi Familiei a înaintat comisiei o serie de

amendamente pertinente ale federaţiilor sindicale sanitare. Domnia sa propune

ca la discutarea pe articole să fie invitaţi şi reprezentanţii sindicatelor sanitare.

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

pentru şedinţa următoare să fie invitaţi pentru audieri reprezentanţi ai federaţiilor

sanitare, iar comisia aprobă această propunere.

Doamna Luminiţa Gheorghiu arată că pe tot cuprinsul iniţiativelor

legislative se face referire numai la spitale şi nu la  unităţi sanitare. Propune ca

în dezbaterea pe articole cuvântul spitale să fie înlocuit cu �unităţi sanitare�.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că iniţiativele legislative prezintă o

clasificare a unităţilor sanitare. În cadrul acestei clasificări, întreabă pe ce loc se

încadrează spitalele universitare a căror definiţie e neclară.

În altă ordine de idei, domnia sa apreciază că, în prezent, spitalele

lucrează pe sistem vechi cu proiect de buget istoric. Pentru a intra în normalitate

este necesar ca spitalele  să aibă bugetul la începutul anului.

Dl.dr.Petre Calistru arată că acest lucru este posibil numai dacă se aplică

legea.

Referitor la definiţia spitalului universitar domnia sa arată că aceasta este

� o unitate clinică cu paturi în care se acordă servicii medicale de un anumit tip,

iar în funcţie de dotare, pregătire profesională etc. se desfăşoară activităţi de

cercetare şi învăţământ şi învăţământ postuniversitar, care sunt complementare

actului medical.�

Dl.dr.Petre Calistru subliniază că pe perioada vacanţelor studenţeşti,

spitalele universitare funcţionează ca spitale obişnuite în care asistenţa medicală,

acordată de un personal medical cu înaltă calificare, este obiectivul principal de

activitate.

Referitor la sistemul de finanţare a spitalelor, o sursă o reprezintă

finanţarea conform Legii nr.145/1997. Un spital care dispune numai de această
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sursă nu poate supravieţui, în consecinţă sunt necesare şi alte surse precum:

sumele rezultate din procesul de învăţământ, cercetare, asistenţă medicală de

înaltă performanţă, asistenţă medicală la locul de muncă, asistenţă medicală

pentru bolile profesionale, asigurarea unor condiţii hoteliere desoebite în spitale,

asistenţa medicală la domiciliu.

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

universitar are gradul de competenţă maxim reprezentând un vârf de  activitate

medicală, întrucât în această unitate lucrează profesori universitari. Aceasta

impune o finanţare superioară şi cu prioritate deoarece în acest spital alături de

asistenţa medicală la vârf se formează medicii, rezidenţii şi totodată se fac

cursurile de perfecţionare a medicilor.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan consideră că spitalul universitar trebuie să fie

considerat spital de interes naţional şi să rămână în patrimoniul Ministerului

Sănătăţii şi Familiei şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării .

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

universitar nu poate fi trecut în patrimoniul administraţiei locale şi acest lucru

trebuie prevăzut în lege.

Doamna Luminiţa Gheorghiu arată că la Ministerul Sănătăţii şi Familiei

se lucrează la un act normativ prin care se stabileşte o clasificare specială a

unităţilor sanitare.

Referitor la iniţiativele aflate în discuţie, domnia sa arată că un accent

deosebit trebuie să se pună pe controlul activităţii spitalelor, pe modul cum este

cheltuit bugetul şi pe sancţiuni care sunt necesare ţinând cont de mentalitatea din

ţara noastră.

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

în cazul institutelor de învăţământ acreditate, se face din 5 în 5 ani. Acest lucru

se poate extinde şi la spitale chiar dacă sunt acreditate trebuie să se supună

controlului activităţii.
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Dl.dep.farm.Ion Burnei apreciază că după promovarea Legii  privind

organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor vor apare momente de blocaj

datorate uneori şi de incompetenţa controlului nespecialiştilor din cadrul caselor

de asigurări de sănătate asupra serviciilor de sănătate acordate asiguraţilor. În

plus, în prezent, sumele alocate spitalelor de către casele de asigurări de sănătate

sunt hotărâte de către alţi specialişti ( economişti) şi nu de medici care cunosc

mai bine nevoile spitalelor.

Pe de altă parte s-a constatat că aceleaşi servicii de sănătate sunt plătite de

2 � 3 ori la policlinică , la spital sau la cabinete private, rezultând o risipă de

bani. Ar fi necesar să existe evidenţe clare asupra acestor servicii medicale ( de

ex. analize medicale, reactivi etc.).

Dl.dep.farm.Ion Burnei doreşte să cunoască cum se va lupta cu

mentalitatea medicului, întrucât s-a constatat că se fac multe tratamente inutile.

Un exemplu edificator este referitor la pacientul care vine cu anumite simptome

şi fără a fi analizată oportunitatea procedurii de operaţie, acesta este supus

operaţiei.

Un alt aspect pentru care trebuie găsite soluţii este situaţia spitalelor care,

în prezent, au o activitate mai mult de protecţie socială.

Doamna dep.Constanţa Popa propune ca în lege să se prevadă şi controlul

extern al analizelor medicale întrucât, în prezent, la un număr de paturi se

constată un număr foarte mare de analize medicale. Aceiaşi situaţie se întâlneşte

şi la cabinetele medicale care au contract cu casele de asigurări de sănătate, ceea

ce implică un consum mare de reactivi. De asemenea sunt foarte multe  cazuri

aceleaşi pacient efectuează  acelaşi set de analize medicale la cabinetul medical,

la cabinetul de specialitate şi la spital deoarece nu sunt recunoscute. Domnia sa

doreşte ca să nu se mai repete aceste analize şi să existe reciprocitate în

recunoaşterea analizelor medicale.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei consideră că numai

medicul este competent în a dispune controlul calitativ al analizelor medicale.
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Dl.dr.Petre Calistru arată că într-un regim normal, risipa de reactivi este

imposibilă. Circuitul reactivilor într-un  spital este foarte bine controlat, în plus

echipamentele moderne de analiză computerizate sunt cuplate cu secţia, ceea ce

permite medicului interesat de analize să obţină rezultatele în cel mai scurt .

Acelaşi lucru se întâmplă şi cu radiografiile.

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

aceste aspecte nu fac obiectul legii.

Dl.dep.dr.Liviu Dragoş subliniază că tot ce s-a făcut până acum în

reforma sanitară a necesitat un efort deosebit material şi financiar şi în

consecinţă trebuie trebuie să se ţină cont de lucrurile realizate până acum.

Domnia sa arată că este nevoie de autonomie financiară întrucât medicul este

pregătit să deţină competenţele în sistemul sanitar. La această autonomie trebuie

să se adauge competiţia reală şi salarizarea diferenţiată.

Dl.dep.dr.Liviu Dragoş este de acord cu propunerea doamnei Luminiţa

Gheorghiu privind controlul activităţii ca şi cu menţinerea spitalelor universitare

în patrimoniul Ministerului Sănătăţii şi Familiei .

Domnia sa nu este de acord cu luarea unor măsuri contraproductive pentru

sistemul sanitar care se întorc la anul 1989.

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

financiară pentru spitale este necesară, dar în aceiaşi măsură e nevoie şi de

autonomia financiară a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . De altfel, în

ţările din Europa funcţionează o astfel de autonomie, casele de asigurări

elaborând bugetul de venituri şi cheltuieli pe care îl gestionează fără imixtiunea

Ministerului Finanţelor Publice . Aceiaşi situaţie se întâlneşte şi la spitale.

Domnia sa apreciază că statutul medicilor de familie din România este

original şi departe de ceea ce se întâmplă în alte ţări, unde aceştia ţin permanent

legătura cu spitalele şi totodată sunt plătiţi pentru activitatea desfăşurată şi nu pe

numărul de pacienţi înscrişi pe listă.

Doamna dep.dr.Ana Florea arată că trebuie să se ţină cont de :
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1. � aspectul financiar � în sensul alocării fondurilor în mod raţional;

2. � mentalitate � care se poate schimba numai când omul nu este pus

să se compromită; dacă  sistemul medical este informatizat şi există o reţea

funcţională totul este sub control pentru că se poate verifica corectitudinea şi

obiectivismul.

Un aspect important al desfăşurării corecte a activităţii medicale este

reprezentat de pachetul de servicii care în alte ţări există. În România acest

pachet nu este clar definit, aşa se explică şi repetarea analizelor şi prudenţa

medicului care repetă analizele.

Responsabilitatea medicului este relativă atât timp cât nu există ghiduri de

practică; medicul se acoperă cu mai multe analize şi acte medicale pentru a nu

apare situaţii riscante pentru pacient şi pentru a asigura o acoperire a actului

medical.

Dl.dr.Mircea Cinteză arată că cele 3 iniţiative legislative conţin lucruri

complementare care ar trebui comasate. Domnia sa face câteva observaţii asupra

proiectului de lege şi anume:

1. Teza a II-a a art.9 trebuie eliminată deoarece activitatea

profesională precum şi aspectele de etică şi deontologie medicală sunt de

competenţa Colegiului Medicilor din România . Acest lucru este o practică

curentă atât în ţările democratice cât şi în tradiţia corpurilor profesionale din

România.

2. De la art.26 să fie eliminată modalitatea examenului pentru

ocuparea funcţiilor de conducere.

3. De la art.32 alin.2 să fie eliminat avizul casei de asigurări de

sănătate deoarece legea consacra principiul autonomiei financiare şi, în plus,

casele de asigurări sunt parteneri contractuali şi nu organisme faţă de care

spitalul se subordonează.

De asemenea propune o serie de texte noi privind:
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- Asociaţiile şi fundaţiile pot înfiinţa şi organiza unităţi spitaliceşti

dacă această activitate este prevăzută în obiectul de activitate.

- Statul şi unităţile administrativ teritoriale se pot asocia cu persoane

de drept privat pentru înfiinţarea unor asociaţii sau fundaţii al căror obiect de

activitate îl constituie furnizarea de servicii spitaliceşti.

Aportul patrimonial al statului ori al unităţilor administrativ teritoriale la

constituirea unor astfel de organizaţii non profit poate consta în imobile terenuri

sau/şi construcţii, respectiv în bunuri mobile.

- Prin hotărâre de Guvern, hotărâre a consiliului judeţean respectiv a

consiliului local se va aproba:

a) Aportul patrimonial al statului respectiv al unităţii administrativ

teritoriale la constituirea asociaţiei sau fundaţiei;

b) Actul constitutiv şi statutul asociaţiei sau fundaţiei;

c) Persoana împuternicită din partea statului ori a unităţii

administrativ teritoriale care să îndeplinească procedurile legale de constituire a

asociaţiei sau fundaţiei.

Totodată propune că proiectul de lege trebuie să cuprindă un capitol

aparte cu înfiinţarea spitalelor cu capital privat şi în acest sens propune art.29 �

37; art.51 � 63 din propunerea legislativă iniţiată de Partidul Naţional Liberal.

În final, propune formularea unor articole privind posibilitatea fundaţiilor

sau a bisericilor de a înfiinţa spitale private, poate chiar în parteneriat cu statul.

Referitor la analizele medicale, acestea trebuie reglementate, dar în mod

profesionist. În prezent, aparatura folosită pentru analizele medicale este foarte

bună, însă calitatea reactivilor achiziţionată este proastă din cauza lipsei banilor.

Acesta este motivul pentru care calitatea analizelor este îndoielnică şi apar o

serie de discordanţe clinice. În celelalte ţări, în situaţia în care pacientul este în

pericol, medicul este în culpă medicală dacă nu este acoperit de setul de analize.

În consecinţă este nevoie de un pachet de servicii bine definit ca şi de un ghid de

practică.
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În ceea ce priveşte bugetul spitalelor este necesar ca acesta să poate fi

renegociat pentru a fi în concordanţă când este cazul, cu numărul de servicii

medicale.

Referitor la finanţarea spitalelor din bugetele locale, legea trebuie să

cuprindă prevederi clare deoarece se cunoaşte că din lipsa banilor consiliile

locale nu pot să-şi respecte angajamentele.

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

situaţiei în care se află sistemul sanitar e necesar să se înfiinţeze şi case de

asigurări de sănătate private, care aduc infuzie de capital. Atât acest aspect cât şi

înfiinţarea spitalelor private trebuie prinse în lege, eventual în capitole separate.

Dacă la Senat sunt propuneri concrete ar fi bine să fie înaintate comisiei. La fel

de importante sunt propunerile privind acreditarea şi neacreditarea ca şi

controlul periodic al activităţii spitalelor.

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

pe articole să se amâne pentru următoarea şedinţă, iar comisia este de acord.

Dezbaterile asupra punctelor 9 şi 10 au fost amânate pentru următoarea

şedinţă.

În încheierea lucrărilor, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

mulţumeşte dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei pentru succesul

înregistrat în urma vizitei Comisiei Uniunii Europene. De asemenea mulţumeşte

şi colegilor care au participat la această acţiune ca şi la Congresul Naţional de

Anatomie care a avut loc la Iaşi şi unde s-a dezbătut Legea manipulării

cadavrelor şi prelevarea de organe de la cadavre. Congresul a fost un succes la

care au participat invitaţi din 16 ţări.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei doreşte să

mulţumească dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei pentru sprijinul

acordat în desfăşurarea acţiunii cu ocazia vizitei Comisiei Uniunii Europene.

Dl.dep.dr.Liviu Dragoş doreşte să mulţumească, în numele candidaţilor

( 200 ) dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei pentru modul în care a
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organizat la Facultatea de Medicină şi Farmacie din Oradea examenul de

specialitate în medicină de familie.

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

Medicină şi Farmacie din Oradea a fost recunoscută de Consiliul Medical

Superior din Philadelphia � SUA.

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM   
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