
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                  Nr. 28/543/12 septembrie 2002   

PROCES VERBAL
al şedinţelor  comisiei din zilele de 10 şi 11.09.2002   

La lucrările comisiei sunt prezenţi 13 deputaţi, fiind absent motivat 1

deputat.

La lucrările comisiei participă ca invitat dl.prof.dr.Radu Deac, secretar

de stat la Ministerul Sănătăţii şi Familiei .

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

preşedintele comisiei .

După propunerea dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei de a

se suplimenta  ordinea de zi cu un punct referitor la reexaminarea raportului

privind propunerea legislativă privind controlul bolilor cu transmitere sexuală

(BTS) şi SIDA, comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi:

1. Reexaminarea raportului privind propunerea legislativă privind

controlul bolilor cu transmitere sexuală (BTS) şi SIDA( retrimis la comisie).

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr. 42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe

anul 2002.

3. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind

Legea spitalelor ( PL 699/2001).
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4. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind

organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor.

5. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind

Legea spitalelor ( PL 625/2002).

6. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii drepturilor

pacientului.

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

preşedintele comisiei , care mulţumeşte domnului dr.Radu Deac, secretar de stat

al Ministerului Sănătăţii şi Familiei pentru participarea la şedinţă şi totodată

doamnei dep.Constanţa Popa şi domnului dep.dr.Ovidiu Brînzan pentru modul

profesionist în care  au susţinut în Plenul Camerei Deputaţilor propunerea

legislativă privind controlul bolilor cu transmitere sexuală (BTS) şi SIDA.

La primul punct al ordinii de zi , comisia a luat în discuţie raportul

asupra propunerii legislative privind controlul bolilor cu transmitere sexuală

(BTS) şi SIDA.

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

hotărârii Plenului Camerei Deputaţilor din data de 11.09.2002,  raportul asupra

propunerii legislative privind controlul bolilor cu transmitere sexuală a fost

retrimis la comisie pentru a se întocmi un raport suplimentar care să aibă în

vedere şi avizul ce va fi înaintat de către Comisia juridică.

Domnia sa consideră că, articolele din Codul Penal (art.328 şi 329) aşa

cum au fost modificate în raportul comisiei, trebuie rediscutate, urmând a se găsi

soluţia optimă pentru ca prezenta lege să poată fi aplicată.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan apreciază că este necesar ca în raportul

suplimentar să se introducă un text privind abrogarea prevederilor din Codul

Penal care incriminează prostituţia. Domnia sa consideră că numai în acest mod

legea poate fi aplicabilă.

Dl.dep.Gheorghe Popescu arată că propunerea legislativă a primit aviz

negativ de la Comisia de muncă şi protecţie socială.
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Doamna dep.Constanţa Popa arată că avizul negativ a fost acordat

pentru textul iniţial al propunerii legislative. Domnia sa subliniază că, în urma

dezbaterilor din comisie, propunerea legislativă a suferit modificări în proporţie

de 75 %.

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

reexaminarea raportului asupra propunerii legislative să fie amânată pentru

următoarea şedinţă, când se apreciază că se va  primi şi avizul Comisiei juridice,

de disciplină şi imunităţi. Supusă la vot, propunerea este adoptată în

unanimitate.

La punctul 2 al ordinii de zi , comisia a luat în dezbatere proiectul de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2002 cu privire la rectificarea

bugetului de stat pe anul 2002.

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

bugetului de stat pe 2002,  arată că în expunerea de motive a proiectului de lege

se menţionează că, având în vedere modul de derulare a execuţiei bugetului

asigurărilor sociale de sănătate, se prevede suplimentarea cheltuielilor cu

500,0 miliarde lei pentru  finanţarea contractelor de furnizare de servicii

medicale şi medicamente şi diminuarea cu aceeaşi sumă a excedentului acestui

buget. Concret, suma de 500,0 miliarde lei este prevăzută în bugetul de venituri

şi cheltuieli a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , prezentat în anexa nr.6

unde se precizează că excedentul de  2.431.022.882 se reduce  la

1.931.022.882 lei.

Referitor la bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei prevăzut la

cap.5801, domnia sa arată că programul actualizat în sumă de 9.813.876.580 mii

lei suferă o modificare prin suplimentarea cu 319.296.454 mii lei, astfel încât

programul rectificat este de 10.133.173.034 mii lei. Din suma de 319.296.454

mii lei cea mai mare parte o reprezintă rambursarea de credite, plăţi de dobânzi

şi comisioane la credite.
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În continuare, domnia sa arată că  din materialul documentar înaintat

comisiei de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate rezultă că, în prezent,

datoria spitalelor este de 12.944,1 miliarde lei. În aceste condiţii, Casa Naţională

de Asigurări de Sănătate a cerut o suplimentare a cheltuielilor totale cu 4.206,2

miliarde lei, care reprezintă un minim necesar supravieţuirii sistemului sanitar

până la finele anului. În cazul nerectificării bugetului fondului de asigurări

sociale de sănătate pe 2002 se vor putea deconta serviciile medicale prestate şi

medicamentele acordate asiguraţilor numai până la finele lunii octombrie.

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

deoarece în prezent situaţia spitalelor este dramatică, comisia are obligaţia de a

analiza cu toată răspunderea propunerile de rectificare ale Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate . Domnia sa propune să se solicite mărirea cheltuielilor

totale cu 4.206 miliarde lei. În caz contrar, sistemul sanitar va intra în colaps,

având efecte asupra siguranţei sănătăţii populaţiei.

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

greutăţilor financiare ale ţării, este obligatoriu ca spitalele să fie ajutate pentru a

ieşi din această situaţie. Domnia sa subliniază importanţa proiectului de lege

privind modificarea Legii nr.145 a asigurărilor sociale de sănătate, iniţiată de un

grup de senatori în frunte cu dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu şi un grup de deputaţi

în frunte cu dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, care se află în dezbatere la Comisia

pentru sănătate, ecologie, tineret şi sport a Senatului pentru întocmirea unui

raport suplimentar. Acest act normativ prevede autonomia Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate , casele judeţene devenind filiale ale acesteia. De

asemenea, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va fi subordonată

Parlamentului, iar preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate va fi

propus de Primul-ministru şi numit de Parlament. Totodată Consiliul de

administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate cuprinde printre

membrii săi şi pe preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  ca şi

reprezentanţi ai comisiilor de specialitate din Parlament. În situaţia în care
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această lege va fi promulgată în forma propusă de iniţiator,  va fi un succes, ceea

ce înseamnă că membrii comisiei au reuşit, să eficienteze sistemul de sănătate şi

să facă politica de sănătate adecvată.

În acest context, domnia sa apreciază, încă o dată, că este necesar ca

bugetul fondului de asigurări de sănătate să fie amendat la capitolul �Cheltuieli

totale� cu suma de 4.206 miliarde lei.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru  doreşte să cunoască în ce

proporţie au fost colectate contribuţiile la asigurările de sănătate şi dacă suma de

4.206 miliarde lei se obţine din aceste colectări.

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

antevorbitorului său, precizând că această sumă rezultă din veniturile (

contribuţiile) estimate a se realiza până la finele anului şi din excedentul

existent.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan doreşte să cunoască ce relevanţă ar avea

amendamentul comisiei.

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

situaţia dramatică din sistemul sanitar, comisia este obligată să facă aceste

amendamente.

În acest sens s-a constatat că, uneori amendamentele formulate de comisie

privind modul de finanţare a sistemului sanitar şi direcţionarea sumelor au fost

aprobate de Guvern, dar nu în actul normativ pentru care s-au făcut. În

consecinţă, chiar dacă nu se obţine o victorie apropiată , pe termen lung se

ajunge la înţelegere a fenomenului şi se obţin rezultatele aşteptate.

Dl.prof.dr.Radu Deac doreşte să cunoască cum s-a ajuns la suma de

12.944,1 miliarde lei, care reprezintă datoria spitalelor. Domnia sa propune ca,

în termenul cel mai scurt, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să înainteze

comisiei un material informativ care să cuprindă datoriile spitalelor, defalcate,

pentru anii 2001 şi 2002. Domnia sa subliniază că, până la 30 iunie 2001 aceste

datorii erau de 6.600 miliarde lei. Faptul că acestea s-au dublat, înseamnă că, la
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nivelul spitalelor, nu a existat un management bun. În continuare, domnia sa

arată că prin sistemul de licitaţie electronică pentru achiziţii de materii şi

materiale, care a fost deja implementat parţial de către Ministerul Sănătăţii şi

Familiei, se ajunge la reducerea cheltuielilor spitalelor. Astfel , în 2002, prin

acest sistem s-a achiziţionat 1.600 milioane de seringi care au costat 1.000 lei

bucata. Prin acest sistem de achiziţie, comparativ cu sistemul clasic de

achiziţionare , în care o seringă costă 2.000 lei, realizându-se în acest mod o

economie de 3 miliarde lei.

Dl.dep.Gheorghe Popescu arată că suma de 6.600 miliarde lei reprezintă

datoria spitalelor până în luna mai 2002, dublarea datoriei s-a făcut în

următoarele 3 luni. Referitor la sistemul informaţionl pentru licitaţii, domnia sa

constată că nu toate spitalele au fost prinse în acesta. Este de acord că acest

sistem efectuat pe grupe de spitale reduce cheltuielile, însă recomandă ca în

aplicarea acestuia, prioritate să aibă spitalele care au buget global mai mare.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru doreşte să cunoască dacă

Guvernul ( respectiv Ministerul Finanţelor Publice ) va debloca  în acest an banii

pentru a plăti datoriile spitalelor  sau va prevede acest lucru în bugetul pe anul

2003.

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

bugetului fondului de asigurări sociale de sănătate este absolut necesară, întrucât

o serie de acte normative au avut influenţe asupra acestuia. Astfel:

-  Hotărârea de Guvern nr.1330 şi 1331/ianuarie 2002 � cu privire la

asigurarea plăţii serviciilor medicale şi medicamentelor, inclusiv a obligaţiilor

către furnizorii de medicamente şi materiale sanitare rămase nedecontate până la

30.11.2001 din Fondul de asigurări sociale de sănătate, a  influenţat prevederile

aprobate pe acest an cu 6.569,5 miliarde lei, din care 5.858,1 miliarde lei la

nivelul spitalelor şi 711,4 miliarde lei la nivelul farmaciilor cu circuit deschis;
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- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 187/2001 privind creşterile

salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar a avut

influenţe asupra cheltuielilor pentru servicii medicale;

- Hotărârea de Guvern nr.296/10.04.2002 privind nivelul alocaţiilor

de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice prin care

alocaţiile de hrană pentru unele categorii de bolnavi s-au dublat influenţând

Fondul de asigurări sociale de sănătate.

De asemenea, majorările continue a preţurilor la energie electrică,

termică, gaze naturale, , la carburanţi au condus la creşterea cheltuielilor . În

aceste condiţii este aberant ca spitalele să plătească cu prioritate gazele şi

energia electrică, conform unei Hotărâri a Guvernului emisă recent şi apoi

furnizarea de servicii medicale şi  medicamentele. Domnia sa subliniază , încă o

dată, că este necesar să se formuleze un amendament privind suplimentarea

cheltuielilor totale cu 4.206,3 miliarde lei, care reprezintă  un minim necesar

pentru supravieţuire a spitalelor.

Dl.prof.dr.Radu Deac arată că, comparativ cu anul 2001, în pofida

faptului că bugetul fondului de asigurări de sănătate pe anul 2002 a fost mai

mare cu 20 %,  datoriile s-au dublat. Acest fapt conduce la ideea că s-au făcut

cheltuieli inutile şi în consecinţă acestea trebuie stopate. Referitor la plata

datoriilor, acestea se vor plăti, conform afirmaţiilor prreşedintelui Casei

Naţionale de Asigurări de Sănătate, însă sunt nişte priorităţi care trebuie

satisafăcute.

Dl.dep.farm.Ion Burnei apreciază că întârzierea achitării datoriilor va

conduce la sărăcirea bugetului fondului de asigurări de sănătate, deoarece

importatorii de medicamente vor reactualiza datoriile. Domnia sa consideră că

sistemul informaţional pentru licitaţii este util, însă tot atât de importantă este şi

achitarea datoriilor.

Dl.dep.Gheorghe Popescu apreciază că licitaţiile electronice  pentru

achiziţii  de materiale sanitare vor reduce  datoriile spitalelor.
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Dl.dep.farm.Ion Burnei apreciază că acest sistem nu reduce datoriile ci

cheltuielile spitalelor. Domnia sa arată că a ridicat această problemă şi la

simpozionul care a avut loc la Costineşti în luna august 2002, afirmând că

trebuie să se achite datoriile spitalelor. Referitor la cheltuielile inutile făcute de

spitale, domnia sa consideră că, echipa guvernamentală trebuie să găsească

soluţii de a preîntâmpina acest lucru. În continuare arată că prioritatea Casei

Naţionale de Asigurări de Sănătate trebuie să fie achitarea medicamentelor şi nu

investiţiile. De asemenea, introducerea plafonului pe farmacie şi nu pe medic, nu

este benefic, deoarece pacientul trebuie să aibă libertatea de a cumpăra

medicamentele de unde doreşte şi nu de la farmaciile nominalizate de Casa

Naţională de Asigurări de Sănătate .

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, solicitând sprijinul

Ministerului Sănătăţii şi Familiei , subliniază, încă o dată că este necesară

promulgarea Legii asigurărilor de sănătate în forma propusă de către iniţiatori

pentru că numai aşa se vor rezolva toate problemele. În continuare, domnia sa

arată că un rol deosebit în elaborarea şi finalizarea acestei legi îl are dl.senator

Sorin Oprescu , care a depus şi depune şi în continuare eforturi deosebite pentru

a se menţine textele iniţiale din propunerea legislativă aflată în discuţie.

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

este de fond,  de exemplu: domnia sa ca şi decan al Facultăţii de medicină din

Oradea, are în subordine 6 spitale universitare care cu toate economiile făcute la

cheltuieli totale tot rămân cu datorii de sute de miliarde.

Dl.dep.Petre Naidin  propune ca aceste cheltuieli totale din cadrul

fondului de asigurări de sănătate să se suplimenteze cu 1.931,0 miliarde lei,

sumă obţinută prin reducerea la �0� a excedentului bugetar.

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

4.206,2 miliarde lei propusă de domnia sa ca suplimentare a cheltuielilor totale

totale rezultă din veniturile estimate a se realiza până la finele anului şi din
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excedentul existent care se reduce cu 766,7 miliarde lei. Veniturile estimate a se

realiza se bazează pe propunerile caselor de asigurări de sănătate.

Domnia sa supune la vot amendamentul de suplimentare a cheltuielilor

totale a fondului de asigurări de sănătate cu 4.206,2 miliarde lei. Acest

amendament este votat în unanimitate .

Comisia a hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a bugetului,

secţiunea sănătate , cu condiţia acceptării amendamentului privind

suplimentarea cheltuielilor totale a fondului de asigurări de sănătate cu 4.206,2

miliarde lei. Acest amendament, în sinteză şi detaliat va face obiectul avizului

comisiei.

La punctul 3 al ordinii de zi comisia a continuat dezbaterea pe articole a

celor 3 iniţiative legislative privind Legea spitalelor. Discuţiile s-au reluat de la

art.10 din propunerea legislativă ( PL 699/2001).

Art.10

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  apreciază că înfiinţarea şi desfiinţarea spitalelor

trebuie să se facă prin hotărâre de guvern, iniţiată de Ministerul Sănătăţii şi

Familiei . Având în vedere că la art.6 alin.(4)  votat de comisie s-a precizat că, în

funcţie de modul de finanţare, spitalele se clasifică în spitale publice cu finanţare

din fonduri publice şi din fonduri private, spitale private cu finanţare din fonduri

private, spitale mixte cu finanţare mixtă, domnia sa a propus eliminarea din

textul art.10 a sintagmei � spitale publice şi private�.

Dl.prof.dr.Radu Deac consideră că nu trebuie introdusă în text şi sintagma

� spitale private�. Legea trebuie să cuprindă câteva principii pentru spitalele

private, urmând ca detalierea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea

acestora să facă obiectul unei alte legi. Domnia sa propune ca art.10 alin.(1) şi

(2) să se menţină aşa cum a fost prezentat de iniţiator în PL 699/2002.

Doamna dep.Iulia Pataki arată că spitalele private funcţionează ca

societăţi comerciale. Referitor la textul art.10 alin.(3) din PL 699/2002 care
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prevede că reorganizarea spitalelor publice şi private se aprobă prin ordin al

ministrului sănătăţii şi familiei , doamna deputat propune reformularea alin.(3)

în 2 alineate (3) şi (4) astfel:

Art.10. � (3)  Reorganizarea, schimbarea de sediu şi denumiri, pentru

spitalele publice, se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei , la

propunerea conducerii spitalelor.

(4) Reorganizarea, schimbarea de sediu şi denumiri pentru spitalele

private se face prin hotărâre judecătorească, cu avizul Ministerului Sănătăţii şi

Familiei .

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan supune la vot art.10 cu alin.(3) reformulat.

Acesta este adoptat în unanimitate. Supuse la vot art.12 din proiectul de lege şi

art.20, 24 şi 85 din PL 625/2002, care cuprind prevederi asemănătoare sunt

respinse.

Art.11.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan a propus ca art.13 din proiectul de lege să

devină art.11, iar după sintagma �tipul de spital�să se introducă sintagma �sursa

de finanţare�.

Supus la vot  art.13 din proiectul de lege, devenit art.11 cu modificări a

fost adoptat în unanimitate .

Art.12.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan a propus ca art.11 alin.(1) din proiectul de lege

să devină art.12.

Dl.dep.dr.Ion Luchian arată că art.11 alin.(1) din propunerea legislativă

(PL 699/2001) prevede publicarea în Monitorul Oficial a Planului naţional de

paturi  care devine criteriu privind înfiinţarea atât a spitalelor publice cât şi

private. Domnia sa  apreciază că ţinând cont de statutul de înfiinţare a spitalelor

private nu este corect ca numărul de paturi să devină un criteriu de înfiinţare a

spitalului privat.
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Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan consideră că Ministerul Sănătăţii şi Familiei

care face politica de sănătate trebuie să aibă dreptul de a stabili Planul naţional

de paturi.

Dl.dep.Gheorghe Popescu este de acord cu antevorbitorul său.

Dl.prof.dr.Radu Deac arată că elaborarea Planului naţional de paturi a

ridicat multe controverse. Totuşi apreciază domnia sa , dacă se doreşte ca să

existe o privire unitară asupra numărului de paturi, aşa cum există în UE, este

necesar ca Ministerul Sănătăţii şi Familiei , ca autoritate centrală,   să elaboreze

şi să actualizeze Planul naţional de paturi. Acest plan se va elabora atât în baza

necesarului prezentat de fiecare judeţ cât şi în funcţie de morbiditate şi

mortalitate.

Dl.dep.farm.Ion Burnei  consideră că aceste prevederi trebuie aplicate

numai la spitalele publice.

Dl.prof.dr.Radu Deac , făcând o paralelă cu medicina primară în care

medicii de familie au afirmat că nu vor mai raporta nici un fel de date, arată că

uneori autonomia este înţeleasă greşit. În situaţia că spitalele private vor fi

exceptate din Planul naţional de paturi se va crea haos , întrucât patronii nu vor

mai ţine cont de oportunitatea înfiinţării spitalului într-o anumită zonă deficitară.

Domnia sa consideră că este necesar ca şi spitalele private să aibă o contribuţie

la desfăşurarea optimă a asistenţei medicale prin acoperirea unor specialităţi

medicale în teritoriu.

În consecinţă, Ministerul Sănătăţii şi Familiei trebuie să includă în Planul

naţional de paturi şi spitalele private.

Dl.dep.dr.Ion Luchian apreciază că spitalele private pot funcţiona şi fără a

încheia contracte de furnizări de servicii medicale cu casele de asigurări. Pentru

aceste spitale nu trebuie impus un număr de paturi , deoarece s-ar putea ca

patronul de spital să nu aibă susţinerea financiară pentru acesta. În plus, acestea

funcţionează cu bani privaţi, exact ca şi casele de asigurări private. Doreşte să

cunoască dacă în Bucureşti există spitale private şi cum funcţionează.
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Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  arată că în Germania, pentru a se asigura

protecţia fondului privat de asigurări , au dreptul să se asigure la casele de

asigurări de sănătate private numai persoanele care depăşesc un plafon de 5.700

DM.

Doamna dep.Iulia Pataki consideră că Ministerul Sănătăţii şi Familiei nu

poate impune un număr de paturi pentru spitalele private, întrucât acestea

funcţionează ca societăţi comerciale.

Dl.prof.dr.Radu Deac arată că în ţară sunt foarte puţine spitale private.

Domnia sa consideră că este necesar să se stabilească, cu claritate, care este

definiţia spitalelor private, care conform art.11 votat de comisie sunt supuse

controlului Ministerului Sănătăţii şi Familiei .

Dl.dep.dr.Ion Luchian  arată că în SUA, bolnavul este internat numai în

spitalul care are contract de prestări servicii medicale cu casa de asigurări de

sănătate la care este înscris bolnavul, iar bolnavul primeşte asistenţa medicală în

funcţie de cunatumul contribuţiei la asigurări de sănătate.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  arată că din discuţii s-au desprins 2 puncte de

vedere  referitoare la spitalele private:

- spitalele private să fie supuse controlului Ministerului Sănătăţii şi

Familiei prin numărul de paturi stabilit  în Planul naţional de paturi;

- spitalele private să funcţioneze total independent.

Domnia sa apreciază că şi aceste spitale vor funcţiona prin contracte

încheiate cu casele de asigurări.

Dl.dep.dr.Ion Luchian  consideră că Ministerul Sănătăţii şi Familiei

trebuie să stabilească un număr minim de paturi, fără a impune , concret,

numărul acestora.

Dl.dep.farm.Ion Burnei consideră că Ministerul Sănătăţii şi Familiei

trebuie să controleze spitalele private numai din punct de vedere profesional.

Dl.dep.dr.Liviu Dragoş arată că este necesar să se facă o distincţie clară

între spital şi medic, în sensul că un spital care nu are medici specialişti şi
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dotarea corespunzătoare pentru a funcţiona ca spital de specialitate se va

autodesfiinţa.

Dl.prof.dr.Radu Deac prezintă situaţia existentă, în prezent, prin

înfiinţarea Spitalului de Neurochirurgie din Bucureşti, care tratează toţi bolnavii

din ţară, întrucât reţeaua teritorială cu această specialitate a fost distrusă

intenţionat pentru a da importanţa cuvenită Spitalului de Neurochirurgie.

În prezent Ministerul Sănătăţii şi Familiei face eforturi deosebite pentru a

reface reţeaua teritorială de Spitale de Neurochirurgie ,  pentru ca bolnavii să nu

mai fie transportaţi la Bucureşti.

Din această perspectivă, Ministerul Sănătăţii şi Familiei a gândit că este

necesar să aibă sub control Planul naţional de paturi.

Doamna dep.Iulia Pataki propune ca să se formuleze un amendament prin

care să se precizeze că pentru spitalele private Ministerul Sănătăţii şi Familiei

elaborează, orientativ, numărul de paturi.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan consideră că Ministerul Sănătăţii şi Familiei

trebuie să elaboreze şi să actualizeze Planul naţional de paturi, deoarece fiind

coordonator de investiţii trebuie să ştie spre ce zone ale ţării să le orienteze.

Domnia sa subliniază că numărul de paturi trebuie să fie un criteriu pentru

înfiinţarea spitalelor publice şi private, mai ales că şi spitalele private vor

funcţiona în baza contractelor de prestări servicii medicale cu casele de

asigurări.

Dl.dep.dr.Ion Luchian consideră că spitalele private funcţionează în baza

sumelor investite de patroni, care au în vedere şi obţinerea de profit.

Supuse la vot cele 2 articole, art.11 alin.(1) din proiectul de lege şi

respectiv PL 699/2002 este adoptat în unanimitate art.11 alin.(1) din proiectul de

lege, care prin renumerotare devine art.12. Acesta prevede că Ministerul

Sănătăţii şi Familiei stabileşte anual Planul naţional cu paturi al unităţilor

sanitare cu paturi, prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei .
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Doamna dep.Iulia Pataki apreciază că ar fi bine ca spitalele private să

funcţioneze numai după înregistrarea lor la Direcţia de Sănătate Publică,

existând în acest mod şi o evidenţă a lor. De altfel, o astfel de prevedere se

regăseşte în art.31 şi 32 din PL 625/2002.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan apreciază că nu este necesar, întrucât în

momentul când începe să funcţioneze, spitalul este înregistrat la Judecătoria pe

raza căreia este amplasat, deci automat va fi înregistrat şi la Direcţia de Sănătate

Publică.

Dl.prof.dr.Radu Deac arată că toate datele necesare, care alcătuiesc fişa

de evidenţă a spitalului ar trebui introduse în normele de aplicare a legii.

Dl.dep.dr.Ion Luchian   apreciază că ar fi necesar ca datele privind fişa de

evidenţă a spitalului să fie cuprinse în lege, aşa cum sunt redate în art.32 din PL

625/2002.

Dl.dep.dr.Ion Luchian îşi exprimă îndoiala că Ministerul Sănătăţii şi

Familiei va prelua art.32 din PL 625/2002 în normele de aplicare a legii.

Domnia sa este de acord cu antevorbitorul său subliniind că prin acest articol se

precizează că autorizaţia de funcţionare a spitalului se eliberează pe baza mai

multor criterii, dintre care: natura capitalului, denumirea şi adresa spitalului,

regimul juridic al clădirii, categoria spitalului, număr de servicii medicale

furnizate, gradul de ierarhizare a spitalului etc.

Dl.dep.Gheorghe Popescu propune ca acest art.32 să cuprindă 4 � 5

criterii.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că art.2, care a fost votat, prevede că

condiţiile de autorizaţie sanitară de funcţionare şi acreditare a spitalelor sunt

cuprinse în normele elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei .

Supuse la vot art.31 şi 32 din PL 625/2002 au fost respinse. În continuare

sunt eliminate art.33, 34, 35 şi 36 din PL 625/2002 deoarece conţinutul acestora

a fost preluat parţial în art.8, iar parţial cuprinde prevederi care nu sunt de

nivelul legii.
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Dl.dep.dr.Ion Luchian propune ca alin.(3) din art.37 ( PL 625/2002) să fie

introdus în lege, deoarece se referă la scutirea de plata impozitelor pe o perioadă

de 5 ani de la data înfiinţării spitalului privat  pentru terenurile şi clădirile care

servesc realizării obiectului de activităţi.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  consideră că pentru aceasta trebuie modificată

Legea domeniului public.

Dl.dep.dr.Liviu Dragoş propune ca spitalele private să fie scutite şi de

plata impozitului pe profit timp de 10 ani de la înfiinţare şi totodată să

beneficieze de toate drepturile prevăzute de legislaţie pentru întreprinderile mici

şi mijlocii.

Supuse la vot , amendamentul dl.dep.dr.Ion Luchian a fost votat ca articol

nou la capitolul �Dispoziţii tranzitorii şi finale�, iar amendamentul

dl.dep.dr.Liviu Dragoş a fost respins.

Art.13.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan a propus ca art.12 din PL 699/2001 să devină

art.13 în lege. Acesta cuprinde prevederi privind organismele de conducere a

spitalelor. Domnia sa consideră că spitalul trebuie condus de un consiliu de

administraţie , aşa cum se procedează în toate unităţile comerciale. În

consecinţă, domnia sa nu este de acord cu prevederile art.12 şi apreciază că

art.22 alin.(1) din proiectul de lege este mai bun.

Dl.dep.dr.Liviu Dragoş consideră că numirea membrilor în consiliul de

administraţie trebuie să se facă în funcţie de natura proprietăţii. Pentru spitalele

private numirea trebuie să o facă proprietarul , pentru spitalele care sunt

proprietate a autorităţii locale numirea trebuie să o facă Consiliul local, iar

pentru spitalele publice care sunt proprietatea autorităţilor centrale, acestea

trebuie să nominalizeze consiliul de administraţie.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că prin Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002

clădirile şi terenurile unităţilor sanitare au trecut în proprietatea autorităţilor

publice locale.
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Doamna dep.Iulia Pataki subliniază că directorul general al spitalului

trebuie să aibă obligatoriu o calificare în management, chiar dacă este medic.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan propune amânarea dezbaterilor pentru

următoarea şedinţă, apreciind că înainte de continuarea discuţiilor asupra acestei

legi, trebuie dezbătut şi finalizat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de

interes judeţean sau local, proiectul de lege fiind  în strânsă legătură cu articolul

din Legea spitalelor care prevede alegerea organismelor de conducere a

spitalului.

În continuare, dl.prof.dr.Radu Deac arată că din cele 20 de beta blocante

care se găsesc pe piaţă în România, din fonduri publice , nu ar trebui decontate

decât un număr de 4, cum este în SUA. Domnia sa apreciază că ar trebui formată

o comisie din  3 � 4 medici , cu atribuţii în stabilirea celor 4 medicamente şi

totodată în  actualizarea listei în funcţie de apariţia pe piaţă a unor beta blocante

noi. Acest sistem funcţionează eficient în SUA, iar Ministerul Sănătăţii şi

Familiei doreşte să-l aplice şi în România, drept care solicită sprijinul comisiei

în a găsi soluţia optimă de rezolvare.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan doreşte să cunoască dacă aplicarea acestui

sistem vine în contradicţie cu Lista de medicamente acordate cu sau fără

contribuţia asiguraţilor.

Dl.prof.dr.Radu Deac arată că acest sistem se aplică deocamdată, numai

la nivelul spitalelor ce stabilesc care sunt cele 4 medicamente. Referitor la

întrebarea ridicată de dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , domnia sa consideră că trebuie

corectată şi Lista de medicamente.

Dl.dep.dr.Ion Luchian  consideră că în situaţia de mai sus, ar trebui

stabilit şi pachetul minim de servicii medicale.

Dl.prof.dr.Radu Deac informează membrii comisiei că, Ministerul

Sănătăţii şi Familiei doreşte o strânsă colaborare cu comisia pentru a finaliza

proiectul de Lege privind asigurările de sănătate private.
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Dl.dep.dr.Ion Luchian, având în vedere că Ministerul Sănătăţii şi Familiei

a blocat propunerea legislativă privind pregătirea continuă a medicilor şi

farmaciştilor, consideră că acesta ar trebui să înainteze , oficial, comisiei

amendamentele la propunerea legislativă privind pregătirea continuă a medicilor

şi farmaciştilor.

În încheierea lucrărilor dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan propune comisiei ca pe

ordinea de zi din săptămâna 16 � 22.09.2002 să fie inclus şi proiectul de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002, întrucât finalizarea

acestuia va ajuta comisia în dezbaterile pe articole a Legii spitalelor.

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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