
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                          Nr. 28/491/ 4 iulie 2002

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din perioada 1 � 4.07.2002   

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

1.07. � 4.07.2002, între orele 9,00 � 13,00 având următoarea ordine de zi:

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2002 pentru modificarea

art.45 lit.a) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997.

2. Dezbateri asupra propunerii legislative privind formarea

profesională şi pregătirea continuă a medicilor şi farmaciştilor.

3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2002 pentru

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001 privind

organizarea şi finanţarea rezidenţiatului stagiaturii şi activităţii de cercetare

medicală în sectorul sanitar.

4. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind

Legea spitalelor ( PL 699/2001).

5. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind

organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor.

6. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind

Legea spitalelor ( PL 625/2002).
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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 primul punct al ordinii de zi , comisia a luat în dezbatere proiectul de

Lege privind privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2002

pentru modificarea art.45 lit.a) din Legea asigurărilor sociale de sănătate

nr.145/1997.

Comisia  a apreciat că, în cadrul strategiei de eficientizare a serviciilor

medicale, adoptarea proiectului de lege va conduce la creşterea numărului

ambulatoriilor de specialitate, absolut necesare pentru a degreva serviciile

medicale spitaliceşti, cât şi dotarea ambulatoriilor de specialitate cu aparatură de

înaltă performanţă. În acest sens, un rol important îl deţine politica de atragere a

investitorilor străini şi autohtoni,  în special, în vederea înfiinţării unor centre de

referinţă dotate cu aparatură de înaltă performanţă.

 S-a subliniat faptul că bugetul de stat nu poate acoperi necesarul de

dotare cu aparatură medicală performantă, iar actualul sistem de plată pe

serviciu medical din ambulatoriu nu permite amortizarea, pe termen scurt sau

mediu, a investiţiilor iniţiale.

Proiectul de lege propune completarea textului art.45 lit.a) din Legea

nr.145/1997 a asigurărilor sociale de sănătate , cu introducerea unui nou sistem

de plată a serviciilor medicale ambulatorii, respectiv prin �sumă fixă negociată�.

Suma fixă negociată implică plata unui pachet de servicii, într-o perioadă

determinată de timp, de regulă anual, în vederea amortizării pe termen scurt sau

mediu a investiţiilor iniţiale. Reglementarea modului de realizare a contractării

serviciilor medicale ambulatorii, prin sistemul �sumă fixă negociată�, se face

prin modificarea şi completarea Contractului � Cadru  privind condiţiile

acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.

În urma dezbaterilor care au avut loc, comisia a hotărât, în unanimitate,

adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
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Guvernului nr. 69/2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr. 69/2002 pentru modificarea art.45 lit.a) din Legea asigurărilor sociale de

sănătate nr.145/1997, în forma prezentată de Guvern.

În continuare, comisia a luat în dezbatere propunerea legislativă privind

formarea profesională şi pregătirea continuă a medicilor şi farmaciştilor.

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

întrucât, în prezent, nu există o legislaţie coerentă privind organizarea şi

funcţionarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman  şi

având în vedere specificul acestui tip de învăţământ, care cuprinde atât activităţi

didactice cât şi activităţi practice de asistenţă medicală sau farmaceutică,  se

impune o reglementare unitară în acest domeniu.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare organizarea

învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic care se desfăşoară în

instituţii de învăţământ superior medical şi farmacutic acreditate, precum şi în

unităţi sanitare publice sau private, autorizate în acest scop de Ministerul

Sănătăţii şi Familiei .

Propunerea legislativă cuprinde reglementări privind formele specifice de

organizare a învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic

( rezidenţiat, programe pentru dobândirea de competenţe, supraspecializări sau

obţinerea celei de-a doua specialităţi, educaţie medicală continuă, masteratul,

doctoratul), precum şi privitoare la  înfiinţarea şi organizarea departamentului de

învăţământ postuniversitar care, pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin,

colaborează cu Institutul de Pregătire şi Perfecţionare Postuniversitară al

Medicilor şi Farmaciştilor organizat în subordinea Ministerul Sănătăţii şi

Familiei .

Pentru asigurarea cu cadre didactice a universităţilor şi buna desfăşurare a

procesului de învăţămînt au fost reglementate raporturile dintre preparatori şi
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rezidenţi, modul de confirmare în rezidenţiat a cadrelor didactice, a personalului

neatestat în cercetare şi al doctoranzilor cu frecvenţă.

În urma dezbaterilor, care au avut loc, comisia a hotărât, în unanimitate ,

adoptarea propunerii legislative privind formarea profesională şi pregătirea

continuă a medicilor şi farmaciştilor cu o serie de amendamente care au ca

obiect, în principal , următoarele:

- Pentru a fi în concordanţă cu prevederile art.129 alin.(1) din Legea

învăţământului nr.84/1995 este necesar ca planurile de învăţământ

postuniversitar medical şi farmaceutic uman, elaborate de instituţiile de

învăţământ superior , să fie avizate şi de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării ;

- Referitor la Nomenclatorul Specialităţilor Medicale şi

Farmaceutice, Competente şi Supraspecializări pentru Reţeaua Medicală s-a

hotărât că , este necesar să se precizeze actul normativ de aprobare al acestuia,

respectiv ordinul ministrului sănătăţii şi familiei . Aceiaşi menţiune a fost

formulată şi în ceea ce priveşte înfiinţarea Comisiei centrale pentru concursul de

rezidenţiat;

- Un alt amendament se referă la finanţarea activităţilor de asistenţă

medicală din cadrul pregătirii practice a rezidenţilor care trebuie să se facă din

bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului

Sănătăţii şi Familiei , în funcţie de modul de finanţare al unităţii sanitare ce are

contract de angajare cu medicul rezident, respectiv farmacistul rezident.

- În ceea ce priveşte pregătirea în specialitate efectuată în străinătate,

s-a hotărât că aceasta se echivalează cu stagiul de rezidenţiat prevăzut de

legislaţia din România, numai dacă programa de studiu este similară; în

consecinţă nu durata pregătirii în specialitate este esenţială, ci parcurgerea

integrală a programei de studiu. De asemenea, competenţele şi

supraspecializările obţinute în străinătate sunt recunoscute de Ministerul

Sănătăţii şi Familiei fără a se ţine cont de durată, ci numai de îndeplinirea
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criteriilor corespunzătoare de tematică şi evaluare prevăzute de legislaţia din

România sau de reglementările UE;

- Întrucât metodologia de desfăşurare a programelor de educaţie

medicală continuă şi de acordare a diplomelor care certifică absolvirea cursurilor

trebuie aprobată printr-un act normativ, comisia a hotărât că aceasta să se facă

prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei .

- Pentru a asigura concordanţa cu prevederile care fac obiectul Legii

spitalelor s-a hotărât ca, unităţile sanitare care au cel puţin 50 % din activitate

structurată pe învăţământ superior universitar sau postuniversitar, să fie

declarate unităţi clinice.

- Referitor la medicii şi farmaciştii cu funcţie didactică din unităţile

clinice care primesc o indemnizaţie pentru activitatea de asistenţă medicală sau

farmaceutică propriu-zisă, s-a hotărât că, nivelul acesteia se va stabili în funcţie

de veniturile realizate de unitatea clinică. De asemenea s-a stabilit că personalul

medical şi farmaceutic care îndrumă practic rezidenţii în  unităţi sanitare

autorizate altele decât unităţile clinice, trebuie să beneficieze de o indemnizaţie,

la acelaşi nivel, acordată de unitatea angajatoare.

- Un aspect important se referă la taxele de instruire pentru

rezidenţiatul cu locuri nefinanţate de la bugetul de stat, competenţe,

supraspecializări, educaţie medicală continuă şi cursuri postuniversitare, precum

şi la obţinerea cu taxă a celei de a doua specialităţi. Comisia a hotărât că este

necesar să se precizeze că, nivelul acestora se aprobă prin ordin al ministrului

sănătăţii şi familiei, respectiv al ministrului educaţiei şi cercetării, în funcţie de

instituţia în care se desfăşoară pregătirea rezidenţiatului.

La punctul 3 al ordinii de zi comisia a luat în dezbatere proiectul de Lege

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2002 pentru

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001 privind
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organizarea şi finanţarea rezidenţiatului stagiaturii şi activităţii de cercetare

medicală în sectorul sanitar.

Proiectul de lege reglementează modul de organizare a rezidenţiatului şi

plata drepturilor salariale ale medicilor şi farmaciştilor rezidenţi.

Având în vedere că organizarea şi desfăşurarea rezidenţiatului necesită

cheltuieli, iar Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001 privind

organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare

medicală în sectorul sanitar nu cuprinde prevederi referitoare la sumele încasate

pentru înscrierea şi participarea la concursul de rezidenţiat, comisia a apreciat că

se impune promovarea, în regim de urgenţă, a prezentului proiect de lege.

Acesta cuprinde prevederi referitoare la perceperea de sume pentru înscrierea şi

participarea la concursul de rezidenţiat, la modul de stabilire a cuantumului

acestora, la modalităţile de încasare şi gestionare, precum şi cele referitoare la

natura cheltuielilor ce se pot efectua din aceste sume.

În urma dezbaterilor , comisia a hotărât, în unanimitate, acordarea

avizului favorabil asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 64/2002 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar, cu un

amendament care va face obiectul avizului.

Continuarea dezbaterilor asupra celor trei iniţiative legislative, care fac

obiectul punctelor 4 � 6 din ordinea de zi a fost amânată pentru următoarea

şedinţă a comisiei, programată în perioada vacanţei parlamentare.

Din numărul total al membrilor comisiei (14) a absentat motivat 1

deputat, doamna dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ) .

PREŞEDINTE,

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM   


