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PROCES VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 16 şi 17.09.2003

La lucrările comisiei sunt prezenţi 14 deputaţi , fiind absent motivat 1

deputat.

La lucrările comisiei participă ca invitaţi : domnul Ionescu Gheorghe;

preşedintele Asociaţiei �SANO � HEP�, domnul Şancu Cornel , domnul Tănase

George şi doamna Coman Felicia.

Lucrările comisiei au fost conduse de dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ,

vicepreşedintele comisiei .

Luând în dezbatere primul punct al ordinii de zi , dl.dep.dr.Ovidiu

Brînzan , vicepreşedintele comisiei  arată că scopul audierii este de a găsi soluţii

privind crearea unui cadru organizat pentru soluţionarea problemelor specifice

bolnavilor de hepatită virală. Audierea a fost iniţiată de dl.dep.Petre Naidin .

Dl.dep.Petre Naidin  arată că a purtat o corespondenţă cu Asociaţia

�SANO � HEP� pentru problematica privind bolnavii de hepatită şi datorită

complexităţii acesteia a considerat necesar să solicite comisiei organizarea

audierilor prezente.

Dl.Şancu Cornel, director �SANO-HEP� arată că  �SANO-HEP�

România , cu sediul central în Braşov, a luat fiinţă ca urmare a iniţiativei creării

unui cadru organizat pentru soluţionarea problemelor specifice bolnavilor de
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hepatită virală şi afecţiuni asociate. Asociaţia şi-a asumat rolul de reprezentare a

bolnavilor afectaţi de virusul hepatic în relaţia lor cu sistemul de sănătate, în

conformitate cu prevederile Declaraţiei Promovării Drepturilor Pacienţilor în

Europa.

Pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale asociaţia şi-a dezvoltat

structura prin crearea a cinci filiale în Bucureşti, Suceava, Cluj, Sibiu şi Braşov.

Principalele activităţi desfăşurate de SANO-HEP România au fost

orientate în următoarele direcţii:

A. Sprijinirea pacienţilor în efectuarea tratamentelor specifice sub

forma întâlnirilor periodice ( trimestriale) între membrii asociaţiei şi medici

specialişti în cadrul cărora s-au prezentat principalele probleme şi mijloace de

tratament legate de incidenţa bolilor hepatice şi prin acordarea de consultaţii

individuale şi colective. Prin acţiuni de sponsorizare s-a asigurat efectuarea

lunară de analize gratuite specifice pentru urmărirea eficacităţii tratamentului.

De asemenea s-a acordat sprijin material unor bolnavi pentru efectuarea

analizelor de încărcare virală ( într-un număr limitat datorită lipsei resurselor

financiare )

B. Organizarea de simpozioane cu participare naţională în anii 2001,

2002 şi 2003 la Braşov. În anul 2003 Asociaţia SANO HEP România a

organizat primul congres european al pacienţilor

C. SANO HEP România a derulat o serie de acţiuni comune şi de

colaborare cu organizaţii şi societăţi de profil, furnizori de servicii medicale şi

au organizat întâlniri periodice cu mass-media locală şi s-a asigurat participarea

acestora la acţiunile organizate de asociaţie. Resursele financiare ale SANO

HEP au fost asigurate până în prezent de contracte de sponsorizare cu diverse

unităţi economice.

D. Obiectivele privind activitatea SANO HEP România constau în :

- împreună cu Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de

Sănătate , precum şi cu furnizorii de produse sanitare specifice să organizeze
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campanii de depistare şi vaccinare în colectivităţile cu grad ridicat de risc de

infectare cu hepatitele A şi B ;

- crearea  unei baze de date extinsă la nivel naţional în colaborare cu

Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate , necesară

stabilirii strategiei şi politicii de sănătate în domeniu;

- având în vedere necesitatea procesului de depistare şi tratament a

bolnavilor cu afecţiuni hepatice, se impune organizarea unor cabinete

specializate pentru tratamentul în ambulatoriu, cabinete cu care asociaţia

urmează să colaboreze;

- pentru urmărirea eficienţei tratamentului şi monitorizării acestuia se

impune înfiinţarea unui carnet al bolnavului şi a unei fişe de urmărire

individuală.

În continuare domnia sa arată că, până în prezent, pentru acţiuni comune

în sprijinul bolnavilor asociaţia a colaborat foarte greu cu Casa Naţională de

Asigurări de Sănătate . Atât Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cât şi

Ministerul Sănătăţii au refuzat să pună la dispoziţia asociaţiei o listă cu bolnavii

de hepatită virală. La interpelarea făcută în Plenul Camerei Deputaţilor de către

doamna dep.Mona Muscă, privind numărul total al bolnavilor de hepatită,

reprezentantul Ministerului Sănătăţii a răspuns că sunt 8.000 � 9.000 de bolnavi

care sunt infectaţi cu virusul B şi C.

Referitor la colaborarea cu Casa de asigurări de sănătate Braşov şi cu

Direcţia de Sănătate Publică Braşov, aceasta a fost inexistentă. Mai mult, la

simpozionul organizat în 2 � 3 mai 2003 la Braşov cu participare internaţională,

pentru care au cerut sprijin atât reprezentanţii celor două organisme ca şi cei ai

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ai Ministerului Sănătăţii nu au

participat şi nu au sprijinit cu nimic organizarea acestuia.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru consideră că sprijinul solicitat de

asociaţie înseamnă bani pe care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi

Ministerul Sănătăţii nu îi are.
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Dl.dep.farm.Ion Burnei îl întreabă pe dl.Şancu Cornel de ce nu a ţinut o

conferinţă de presă pentru sprijin şi participare la simpozion.

Dl.Şancu Cornel arată că asociaţia doreşte un dialog cu Ministerul

Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pentru că numai aşa pot

sprijini bolnavii de hepatită.

Doamna dep.dr.Ana Florea consideră că hepatita reprezintă o mare

problemă a sistemului de sănătate, deci iniţiativa asociaţiei este una lăudabilă.

Domnia sa doreşte să cunoască, în detaliu, cum vede asociaţia SANO HEP

rezolvarea acestei probleme.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru doreşte să cunoască care este

numărul real al bolnavilor.

Dl.Ionescu Gheorghe arată că sunt 2 milioane de bolnavi infectaţi cu

virusul B şi C.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru arată că , în ultima perioadă, toţi

bolnavii care se investighează pentru virus B ulterior sunt găsiţi infectaţi cu

virusul C , deci toţi sunt cronici.

Asociaţia doreşte tratament gratuit pentru toţi aceşti bolnavi ( 2 milioane)

şi tocmai de aici apare reţinerea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . Dacă

pe viitor aceşti bolnavi sunt preluaţi de medicina ambulatorie ( în prezent,

comsiiile de specialitate judeţene decid instituirea tratamentului ) însemnă că toţi

banii alocaţi acestui segment de medicină sunt folosiţi numai pentru bolnavii de

hepatită.

Dl.Tănase George arată că asociaţia a iniţiat colaborări cu firmele

producătoare de vaccinuri pentru a le vinde la preţuri acceptabile, urmând ca

asociaţia să le distribuie fără adaosuri comerciale prin farmacii înfiinţate de către

aceasta. Aceleaşi demersuri s-au făcut şi pentru produsele complementare.

Dl.Ionescu Gheorghe arată că bolnavii sunt interesaţi de colaborarea cu

asociaţia , însă aceasta nu dispune de surse financiare necesare pentru
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informarea pacientului. În consecinţă, domnia sa propune ca hepatitele virale să

intre într-un program naţional de sănătate.

Dl.dep.farm.Ion Burnei consideră că nu este normal ca asociaţia să preia

medicaţia pentru bolnavi, aceasta fiind responsabilitatea Ministerului Sănătăţii ;

domnia sa arată că au apărut cazuri de bolnavi în urma vaccinării.

Dl.Ionescu Gheorghe consideră că aceste cazuri ar trebui mediatizate;

pentru prevenirea hepatitei trebuie efectuată vaccinarea.

Dl.dep.farm.Ion Burnei arată că există cazuri prin care cei vaccinaţi

pentru virusul B, apar ulterior ca bolnavi infectaţi cu virusul C.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru arată că riscul la vaccinare este de

2 0/00.

Doamna dep.dr.Ana Florea întreabă ce doreşte să facă asociaţia pentru

bolnavii de hepatită.

Dl.Tănase George arată că doresc un telefon verde cu dispecerat non-stop

la care pot apela bolnavii de hepatită. Acest  sistem se practică în toate ţările din

Europa.

Dl.dep.farm.Ion Burnei subliniază că asociaţia doreşte un program

naţional de sănătate pentru bolnavii cu hepatită virală şi o colaborare cu

Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate , asociaţia fiind

un partener de dialog.

Doamna Felicia Coman arată că ordinul Ministerului Sănătăţii

nr.344/185/2003 prevede tratamentul gratuit obligatoriu pentru bolnavi. De

asemenea prevede ca înainte de începerea tratamentului , cât şi pe parcursul lui

bolnavul trebuie să facă investigaţii obligatorii periodice � ca de exemplu ARN-

viral care este suportat financiar de bolnav şi este foarte scump ( 3 milioane lei).

Asociaţia doreşte gratuitate şi pentru ARN-viral deoarece au constatat că din

lipsa banilor necesari pentru această investigaţie mulţi bolnavi renunţă la

tratament şi, ca urmare, s-au înmulţit numărul de bolnavi de ciroză hepatică. În

consecinţă, gratuitatea investigaţiei ar conduce la economii.
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Dl.dep.farm.Ion Burnei întreabă dacă şi alte ţări practică acest sistem,

inclusiv tratamentul gratuit pentru interferon.

Doamna Felicia Coman răspunde că nu cunoaşte decât situaţia din Franţa

unde tratamentul cu interferon este gratuit.

Dl.dep.farm.Ion Burnei consideră că un tratament gratuit este imposibil

întrucât nu se poate suporta un asemenea  efort financiar. În plus, în prezent,

există un subprogram naţional de sănătate pentru bolile hepatice. Personal,

domnia sa apreciază că decizia privind gratuitatea investigaţiei ARN-viral

aparţine Ministerului Sănătăţii .

Doamna dep.dr.Ana Florea arată că propunerea asociaţiei înseamnă un

cost foarte mare, însă pentru a preveni creşterea numărului de bolnavi de ciroză,

susţine formarea unui program naţional de sănătate privind bolnavii cu hepatită.

Totuşi decizia aparţine Ministerului Sănătăţii .

Dl.Ionescu Gheorghe arată că în alte ţări determinarea ARN-viral se face

înainte de începerea tratamentului, la 3 luni şi apoi la 6 luni după terminarea

tratamentului. Conform ordinului Ministerului Sănătăţii nr.334/185/2003 în

România acesta se face de 5 ori, ceea ce , în opinia domniei sale, este prea mult.

În plus, ARN-viral se determină numai în Bucureşti, Constanţa, Braşov. Pentru

bolnavii din afara acestor oraşe este foarte greu pentru că mai plătesc în plus şi

drumul, ceea ce duce la descurajarea pacientului. Rezultatul este unul negativ

prin creşterea numărului de bolnavi de ciroză hepatică, deoarece bolnavul

renunţă la această investigaţie. De aceea, domnia sa consideră că este necesară

modificarea prevederilor din ordinul ministrului sănătăţii, prin reducerea

numărului de determinări ARN-viral. Pe de altă parte, consideră că această

analiză trebuie suportată financiar fie de către Casa Naţională de Asigurări de

Sănătate , fie de către Ministerul Sănătăţii prin program naţional.

Dl.dep.farm.Ion Burnei propune ca pentru următoarea şedinţă să fie

invitaţi la şedinţa comisiei reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii( comisia de
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specialitate) şi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru a lămuri

aceste probleme.

Doamna Felicia Coman arată că, în prezent, în Braşov datorită lipsei

banilor s-a stopat şi tratamentul cu interferon. Domnia sa până în prezent nu a

primit răspuns de la comisia de sănătate judeţeană care decide cine face

tratamentul cu interferon şi când îl începe.

Doamna dep.dr.Ana Florea arată că, în eventualitatea aprobării propunerii

privind introducerea programului naţional de sănătate pentru bolnavii cu

hepatită virală finanţarea trebuie cuprinsă în bugetul pentru sănătate pe anul

2004.

Dl.Ionescu Gheorghe apreciază că programul naţional de sănătate pentru

bolnavii cu hepatită ar trebui să cuprindă şi fonduri necesare pentru prevenirea

acestor boli prin broşuri, ore de educaţie în şcoală, afişe. În judeţul Braşov

conducerea asociaţiei , care face voluntariat , a reuşit să facă o educaţie în acest

domeniu, mai ales în depistare şi prevenţie.

Pentru continuarea activităţii au nevoie de bani deoarece sponsorizările de

la firmele producătoare de vaccinuri şi produse sanitare nu ajung.

Dl.dep.Petre Naidin arată că dacă asociaţia este de  utilitate publică,

conform legislaţiei,  poate beneficia de sume de la buget.

Dl.Tănase George arată că începând cu anul 2004 când asociaţia

împlineşte 3 ani de la înfiinţare, se vor face demersurile pentru trecerea ca

asociaţie de utilitate publică. În acest sens va cere sprijinul comisiei.

Dl.Ionescu Gheorghe subliniază că trebuie găsită o soluţie urgentă pentru

rezolvarea gratuităţii ARN-viral deoarece bolnavii renunţă la tratament.

Asociaţia a purtat discuţii pe această temă cu producătorii de vaccinuri care ar fi

de acord.

Dl.dep.farm.Ion Burnei  consideră că producătorii care sunt de acord să

suporte financiar analiza ARN-viral pot condiţiona tratamentul în sensul că
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impun folosirea unui medicament care le convine. Deci problema suportului

financiar de către producător este una falsă.

Într-adevăr propunerea privind scăderea numărului de analize ARN-viral

este o soluţie eficace cu realizarea unor economii.

În final, domnia sa propune, iar comisia votează ca pentru şedinţa

următoare să fie invitaţi la comisie reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi ai

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate .

Dl.Ionescu Gheorghe prezintă dosarul unei bolnave care necesită un

transplant de ficat în Italia. Pentru aceasta solicită sprijinul comisiei ca necesarul

de 30.000 euro să fie acordaţi de Ministerul Sănătăţii . Până în prezent

Ministerul Sănătăţii a refuzat trimiterea bolnavei în străinătate deoarece

transplantul se poate efectua la Spitalul Fundeni. Prof.dr.Irinel Popescu a

apreciat că această operaţie efectuată prin transplant de la sora bolnavei nu se

poate face.

Dl.dep.Petre Naidin, dat fiind gravitatea situaţiei, arată că va face o

interpelare în Planul Camerei Deputaţilor, însă cunoaşte că trimiterea la

tratament în străinătate se face numai prin hotărâre de Guvern.

Dl.dep.farm.Ion Burnei este de acord cu propunerea antevorbitorului şi

subliniază că, comisia va sprijini acest demers.

Dl.Tănase George propune comisiei modificarea legislaţiei actuale

privind acordarea de facilităţi unor fundaţii şi asociaţii.

Dl.dep.Petre Naidin propune ca asociaţia să facă un proiect de iniţiativă

legislativă cu acest obiect de reglementare şi să-l înainteze comisiei.

La punctul al doilea al ordinii de zi comisia a trecut la examinarea, în

fond, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 75/2003 pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între

România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul
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Comunitar de Acţiune în domeniul Sănătăţii Publice ( 2003 � 2008 ), semnat la

Bucureşti, la 11 februarie 2003, şi la Bruxelles, la 3 aprilie 2003( PL

nr.505/2003).

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei   arată că proiectul

de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Memorandumului de Înţelegere

dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la

Programul Comunitar de Acţiune în domeniul Sănătăţii Publice.

Cele trei arii de acţiune şi,  implicit, în care se pot elabora şi propune

proiecte sunt:

- îmbunătăţirea informaţiilor din domeniul sănătăţii publice;

- creşterea capacităţii de răspuns rapid şi coordonat împotriva

agresiunilor aduse sănătăţii;

- promovarea sănătăţii şi prevenirea bolilor prin includerea

determinanţilor stării de sănătate în toate politicile şi activităţile.

Prin prezentul proiect de lege se are în vedere ca, un număr cât mai mare

de proiecte ce vor fi propuse Comunităţii Europene spre aprobare şi finanţare, să

fie agreate de către Ministerul Sănătăţii , în concordanţă cu priorităţile sanitare

actuale.

Contribuţia financiară anuală a României la Bugetul  General al Uniunii

Europene pentru participarea la Program este de 265.432 euro şi se asigură de la

bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii ( 185.432 euro), precum şi din

Programul Phare ( 80.000 euro).

Caracterul de urgenţă al reglementării constă în faptul că termenul de

achitare de către România a ratei contribuţiei anuale este foarte apropiat,

respectiv sfârşitul lunii august, iar Ministerul Sănătăţii este pasibil de a suporta

penalităţi în urma întârzierii acestor plăţi.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei  arată că memorandumul de înţelegere cuprinde

termenii şi condiţiile de participare a României la program. Astfel, participarea

României  la program va fi monitorizată pe bază de parteneriat între Comisie  şi
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România. Totodată, România va prezenta Comisiei rapoarte relevante şi va

participa la alte activităţi specifice organizate de Comunitate în contextul

Programului.

Doamna dep.dr.Ana Florea arată că la acest Program contribuţia

României va acoperi costurile referitoare la pregătirea, fezabilitatea , dezvoltarea

şi executarea proiectelor de interes comun, ca şi cele referitoare la dezvoltarea şi

implementarea de măsuri orizontale, aşa cum se prevede în Program.

Dl.dep.dr.Liviu Dragoş, vicepreşedintele comisiei arată că România va

plăti contribuţia sa la costurile anuale, în concordanţă cu cererea de plată, în cel

mult 3 luni de la data cererii. Orice întârziere a plăţii contribuţiei va duce la plata

unei dobânzi penalizatoare de către România. În cazul în care întârzierea

efectuării plăţii poate periclita în mod semnificativ implementarea şi

managementul Programului şi dacă plata nu a fost efectuată în termen de 20 de

zile lucrătoare de la data transmiterii către România a unei scrisori formale de

revenire, Comisia va suspenda participarea României la Program în anul

respectiv.

Întrucât nu au fost formulate amendamente, dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ,

vicepreşedintele comisiei   supune la vot proiectul de lege. Comisia a votat, în

unanimitate, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de iniţiator.

p.PREŞEDINTE,

DEP.DR.OVIDIU BRÎNZAN
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