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Răspuns la Chestionarul MS privind preferinţa pentru modul de organizare al asistenţei medicale 

(a sistemului de îngrijiri de sănătate) în România – a se citi în paralel cu cele 3 pagini ale MS 

 

A. Scurte comentarii la propunerile Băncii Mondiale, preluate şi pe care Ministerul Sănătăţii vrea 

să le implementeze. 

 

I. 1. Limitarea sau excludercea decontării unor medicamente: 

 este dreptul MS de a elabora lista de „compensate şi gratuite”. Putea să o facă de mult şi 

poate să o facă şi acum. Nu era nevoie de Banca Mondială. 

 dacă MS consideră că Banca Mondială are dreptate şi că punctele a,b,c,d nu corespund 

cerinţelor, atunci trebuie să destituie Comisiile MS, mai ales comisia de transparenţă; 

 de aceea, „punctul e” este aberant; 

 85,3 mil euro este 1,42% din bugetul FNUASS şi al Programelor MS, adică nimic ! 

 

I. 2. Revizuirea duratelor de spitalizare pentru diferitele grupe diagnostice: 

 OMS 232/21.03.2011 propune contractarea cu 129.524 de paturi în spitalele publice şi 

private pentru 2011. Acel ordin a condus la desfiinţarea a 60 de spitale mici, în majoritate rurale; 

 în urma desfiinţării acelor spitale s-a redus numărul de paturi de contractare cu 6991, adică 

cu 5,2%; 

 interesant este că în perioada în care MS desfiinţa spitale în regiuni în care ele trebuie să 

existe, abroba înfiinţarea de spitale în Capitală şi alte centre universitare; 

 obligaţia acordului cu FMI era de reducere a internărilor cu 10%. 

 în urma acestui act şi aplicării lui, numărul de internări în România a crescut de la 8,5 

milioane la 8,7 milioane. Cum aşteptarea era ca numărul să scadă cu 5,2% (deşi obligaţia era cu 

10%) dar el a crescut cu 2,35% se poate concluziona că de fapt numărul a crescut cu circa 8%. 

 600 de paturi din circa 130000 reprezintă 0,46%, adică un fel de mizilic, fără importanţă ! 

Dar dacă se vor revizui toate 669 drg poate că scăderea ar fi de 57342 paturi, ceea ce a fi 44% 

ceea ce ar fi chiar ceva !! 

 

I. 3. Despre Şc. Managment. Fără dispute, dacă HTA nu aparţine, acum, altor structuri. Dacă da, 

atunci rog să ne spuneţi care. 

CCAAMMEERRAA  MMEEDDIICCIILLOORR  DDIINN  BBUUCCUURREEŞŞTTII    

SSIINNDDIICCAATTUULL  ““EESSCCUULLAAPP””  ––    

SSIINNDDIICCAATTUULL  MMEEDDIICCIILLOORR    

DDIINN  BBUUCCUURREEŞŞTTII    ŞŞII  JJUUDDEEŢŢUULL  IILLFFOOVV 

AAffiilliiaattăă  llaa  

CCAAMMEERRAA  FFEEDDEERRAATTIIVVĂĂ  AA  

SSIINNDDIICCAATTEELLOORR  MMEEDDIICCIILLOORR  

DDIINN  RROOMMÂÂNNIIAA  
îînnffiiiinnţţaattăă  ddiinn  11999900  ccaa    

SSIINNDDIICCAATTUULL  IINNDDEEPPEENNDDEENNTT  AALL  MMEEDDIICCIILLOORR  

DDIINN  RROOMMÂÂNNIIAA 
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II. 1. Fără importanţă. Se pot face multe şi fără această Şc. 

II.2. „Creşterea sumelor alocate pentru asistenţa medicală primară, în special prin implementarea 

unor mecanisme care stimuleze calitatea „actelor medicale” [n.n.] bazate pe decontări 

suplimentare pentru medicii de fami lie care dovedesc atingerea unor parametrii care trebuie 

definiţi”: 

 fraza este prea lungă pentru a fi reală; 

 oricum , o analiză este necesară; 

 calitatea actului medical în medicina de familie nu are legătură cu finaţarea; 

 decontări suplimentare ? ce însemnă; se ştie că funcţia medicului de familie a fost creată 

pentru a diminua internările în spitale; ori, MF în România a condus la şi mai multe internări; 

 de aceea, parametrul pe care trebuie să-l îndeplinească un MF este să nu trimită pacientul la 

internare. Este un singur parametru care trebuie respectat. 

 MS face greşala, ca şi alţi mulţi, să considere că medicina primară este numai MF. Ori, în 

sistemul românesc, ambulatoriul de specialitate era adevăratul (şi mai este încă) gatekeeper. Aici, 

trebuie să intevină finaţarea, pentru a satisface nevoile de sănătate ale populaţiei şi a stăvili 

internările. Aici trebuie „defragmentat” sistemul, ca element anti-fragmentare, produs în 1999. 

 

III. 1. Continuarea şi amplificarea elaborării de ghiduri clinice: 

 un proces lipsit de sens şi finalitate; 

 finanţare suplimentară pentru un astfel de proces: bani aruncaţi sau daţi unora pe degeaba; 

 definirea pachetului de bază nu necesită laborioase ghiduri de practică: pentru limitarea 

trimiterii  la RMN sau la DEXA este de ajuns un singur rînd în Normele CaCo [atenţie nu este 

corect CoCa, adică „Contract cadru”, ci CaCo, adică „Cadru Contractual”, pentru că este o HGR 

şi nu un Contract între părţi egale. 

 

III.2. Revizuirea drg: 

 probledma nu este revizuirea drg, ci acordarea unor punctaje/preţuri reale pentru actele 

medicale din spitale; 

 din cauza pauperităţii sistemului drg s-a ajuns la aşa multe internări ! 

 poate ar trebui desfiinţat acest sistem şi revenit la buget global istoric ! 

 

B. Final. BM a elaborat un plan de restructurare a SIS încă din 2004 [vezi Info
R
-Romania de la 

integrare la aderare. România – Sectorul de Sănătate. Studiu de politică sectorială. ECSHD. 

Autori: Dr. Dan Sava (responsabilul BM pentru SIS în Romania) şi Rekha Menon.] 

 Acolo, lucrurile erau mai clar şi bine enunţate. Lucrurile sînt valabile şi azi. Recomand 

MS să adopte acele concluzii ! 

 

C. Chestionarul: 

 

1. Sistemul de asigurări de sănătate trebuie să funcţioneze astfel: 

 Modul de punere a problemei este din start greşit. În primul rînd ar fi de 

analizat/reanalizat cel 90, program coordonat 

tot de BM şi de Şc. Management (pe acea vreme prof. Dan Enăchescu): 

 poate că struţo-cămila sistemului românesc a condus la debandada de acum; 

 enunţul MS este necorespunzător, pentru că pleacă de la premiza că sistemul românesc este 

de „asigurări sociale”. Ori, sitemul actual nu este de asigurări, ci un amestec între „comunism” şi 

de „asigurări; 

 mai întîi ar fi de ales dacă se doreşte: 
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 un sistem tip britanic (studiat la Sibiu) 

 un sistem tip suedez (studiat la Vîlcea) 

 un sistem danez (studiat la Suceava) sau 

 un sistem german (studiat la Braşov) 

 sau poate un  alt sistem, ca de exemplu Israelian, Francez, Olandez, Spaniol, Italian, 

Canadian; 

 a nu se uita că Legea ASS 145/1997 promova sistemul German. Dar acea lege nu a fost 

niciodată pusă în aplicare precum au dorit iniţiatorii (Dna E. Erhan, din MS, dr. F. Jezenski, Tg. 

Mureş, dr. D. Poenaru, Timişoara) şi toţi cei care au votat-o la 27 Iulie 1997, în unanimitate; 

 apoi, dacă se alege ceva din cele de mai sus, trebuie ca repondenţii să cunoască semnificaţia 

internaţională a termenilor „public” şi „privat”. De exemplu, sistemul german este „privat” dar şi 

„public”. Casele sînt ale asiguraţilor în sistem privat, dar asiguraţii formează publicul !! 

 NOI SÎNTEM PENTRU GERMANIA: Un sistem bazat pe subsidiaritate, pe case 

independente, conduse de Adunări Generale ale asiguraţilor, pe plan politic/strategc, şi de Un 

Directorat Executiv, pe plan tactic/operaţional. Adunarea Reprezentanţilor poate fi distribuită 

sindicatelor, patronatelor, Organismelor Unionale ale liber profesionioştilor (scriitor, muzicieni, 

artişti plastici, avocaţi), ţăranilor, studenţilor etc; 

 Aceasta înseamnă desfiinţarea monopolului (de fapt monopsonului) CNAS, aşa cum o cerea 

Preşedintele Băsescu; de fapt realizarea acestui sistem se va putea face după desfiinţarea CNAS, 

ca organism vetust în administrarea banilor altora; 

 Aceasta înseamnă depolitizarea sistemului, aşa cum o cerea Preşedintele Băsescu; 

 Aceasta înseamnă scoaterea banilor sănătăţii de la Ministerul de Finanţe (tot o cerinţă de 

depolitizare); 

 Aceasta înseamnă scoterea banilor din decizia Parlamentului (tot o cerinţă de depolitizare). 

 Prin acest mecanism nici nu mai contează dacă există case „private” sau ce bani primesc ele 

de la asiguraţi. 

 Analiza tehnică, a posibilităţii existenţei unor case independente în România, arată că ele pot 

exista dacă au circa 2-2,5 milioane de cetăţeni, din care circa 50% să contribuie efectiv. Aceasta 

conduce la crearea de 8-10 case de asigurări public/private, din cele 43 de case judeţene , a 

CAST şi OPSNAJ, cel mai probabil/şi de dorit pe regiuni de dezvoltare, precum este politica 

creştin-demcrată şi a partidului Popular European (şi a PDL ?); 

 Prin acest mecanism se pun în aplicare corect şi principiile de bază în sistemele de îngrijiri de 

sănătate în Europa socială: solidaritatea şi subsidiaritatea [despre aceasta din urmă, poate, cu altă 

ocazie, mai pe larg]. 

 

2. Spitalele publice trebuie să funcţioneze ca: 

 Şi la acest punct MS face o greşală. Păi dacă sînt „publice”, nu se mai pune problema, vor 

rămîne publice.  

 Poate că fraza ar fi trebuit suna altfel: „Spitalele, care acum sînt spitale publice, cum  ar 

trebui să funcţioneze ?” 

 Dar, de fapt problema este prost pusă pentru că nu are importanţă dacă spitalele sînt sau nu 

fundaţii sau societăţi comerciale ale autorităţilor. Problema care se pune este că acum 

reglementările pentru spitale sînt în continuare centralizate iar această centralizare se răsfrînge, 

acum asupra modului de organizare. Este absolut necesar, şi urgent, a schimba reglementările 

actuale, prin acte normative uşor de realizat rapid pentru a arăta că salariaţii unui spital nu sînt 

bugetari, pentru a da dreptul spitalului să negocieze salarii, pe baze de Contracte Colective, 

pentru a elimina reglementarea cu cei 70% etc. Pentru aceasta nu este nevoie de o nouă lege; 

 Binenţeles, este necesar a reschimba Codul Muncii, era mai bun cel vechi,  
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 Binenţeles, este necesar a legifera o nouă Legea a Contractelor Colective de Muncă, era mai 

bună cea veche (L130/1996); 

 Binenţeles, este necesar a legifera o nouă lege a sindicatelor, era mai bună cea veche; 

 Aceste legi şi reglementări trebuie să acţioneze în spitale; 

 Binenţeles, este necesar a legifera o nouă grilă de salarizare, adoptabilă prin CCM la nivel de 

ramură. 

 aşa cum sînt ele organizate acum, NOI PREFERĂM CA SPITALELE SĂ FIE Instituţii 

publice ale primăriilor sau consiliilor judeţene, care s[ finaţeze astfel o parte a bugetului lor.  

 dar pentru că obervăm că puţine primării şi judeţe au profesionişti în Consiliile de 

Administrare ale spitaleor, dorim ca Direcţiile de Sănătate Publică să iasă de sub autoritatea MS 

şi să treeacă la primării şi/sau C. judeţene. 

 

3. Asigurarea calităţii serviciilor medicale printr-un mecanism de acreditate şi certificare pe baza 

unor standarde specifice „ce” [adăugire noastră”]  trebuie realizate: 

 Şi această frază este nepotrivită. Asigurarea calităţii nu se face printr-un mecanism, ci de 

către medici, cabinete, laboratoare, spitale. De aceea, trebuie schimbată fraza, în sensul că 

„Doriţi un sistem unitar de certificare şi acreditare a furnizorilor de servicii de sănătate şi doriţi 

să percizaţi în subordinea cui să se găsească ?”. Dacă se pleacă de la acestă formulare, atunci este 

altceva. 

 Cum noi sîntem pentru depolitizare şi demonopolizare (despre desfiinţarea CNAS am 

mai spus), evident că dorim organisme independente de acreditate. Dar şi aici sînt nuanţe: 

 deja există o Comisie Naţională pentru Acreditarea Spitalelor; ea va trebui să acrediteze 

spitalele; 

 deja Colegiul Medicilor acreditează medicii cu practică independentă; dorim în continuare 

acest lucru; 

 NU DORIM acreditări ISO, pentru că ele nu sînt necesare în sistemul medical al 

profesioniştilor, care sînt altfel acreditaţi. 

 

 

Preşedinte    PrimVicepreşedinte 

Dr. Dan Pereţianu   Dr. Liviu Victor Radu 

 

 

  


